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হেমলত। 

বিবিধ উপদেশ পূর্ণ সাহিত্য 

শ্রীঈশ্বরচজ্র কর কর্তৃক বিরচিত। 

কলিকাতা 

নুতন রং বন্্ে 

মুদ্রিত | 

লহষতৎ ১৯২৩। 





হেমলতা । 
শি সন বলিস বা রক 

॥ 

প্রথম অগ। 

ভারনবধেন উত্তর পশ্চিম বিভাগে চিতোর নগরের 
অনভিদুরে নাগীজ্্র নামে গ্রীমিদ্ধ নগরী আছে, ( যেস্থানে 

“দহাদেবী করীন্দ্রবাহিনী অষ্টভূজা। দেনাদিদেব মহাকালাভি- 
ধান ভগবান এক লিজ্জর মহবালিনী হইয়া! বিরাজ করেন 
তথায় পূর্নকালে. বীরসেন নামে পরল প্রতাপশালী নর- 
গতি.বাস করিতেন। তিনি মানে কুরূপতি,দানে অঙ্গপতি, 
বিভবে ধনপতি? এবং ক্ষমাগুণে বস্থুমতীর ন্যায় ছিলেন । 

গ্কাছেন। আহা! রাজপুরের চতুঙ্গার্থে উচ্চতর অচল 

ঠীয়ং ও তছুগরি বিবিধ তরুলত। বিরাজিত থাকায়, বিষ! 
প্মিশ্দধ্য জ্যমা সম্পাদন করিতেছে । নান! জাতি বিহইগা- 

নি বিবর্ণিত তরুশাখায় নীড় নির্মাণ করির! পরমস্থখে 

ঃ ৃঙ্থান করিতেছে । কোন স্থানে স্ুবিমল লিখরবানি মুকজ্জা, 
৯ 



হু হেনলতা | 

কলাপ মালার ন্যায় মৃদু ধুর ঝর ঝর স্বরে প্রবাহিত হী 
তেছে। পর্বতের স্থানে স্থখনে তরুচ্ছাক়ার অভ্যন্তরে দির, 
করের কিরণমালা পতিত হওয়ায় প্রতীয়মান হইন্টেছে 
যেন, শ্যামাঙ্গ পর্বতোপরি এবাল বৃষ্টি হইয়াছে । 

রাজা এবস্বিধ রাজধানীতে পরমস্থখে নিরুদ্বেগে র'জ 
শাসন ও প্রজাপালন করেন! তীহার স্থশীল। নামী পরম 
স্থশীতা; এ+ বাজ্জী, সুখনেন নামে রমণীয় দর্শন এক পুক্্র ও 

(হত নানী কপনিধান এক কন্যা ছিল। আহা! নেই 
কন্যার ন্ধপ জাবণোর কথ। কি বলিব ! তাহাকে অকন্থাৎ 

নেত্রগোচর করিলে বৌধ হয় যেন, ভগবতী কমলাদেবী 
বাল্য*ক্রীড়াভিলাষে নারায়ণোৎ্লঙ্গ পরিহার করিয়া লীপা- 

ক্লে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সুশীলতাদি স্ুণ 
সমস্টি যেন ভূলোকে স্থান লাভে বিমুখ হইয়! তাহারই হৃদর- 
গন্দিরে আবাস গ্রহণ পুর্বাক অঙ্গ ভূষণ হইয়| রহিয়াছে । ২; 

_.. কন্যার বয়€ক্রম দবাদশবর্ধ হইতে না হইতেই তিনি সংস্কৃত 
গু শিল্প বিদ্যাদির পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। বিদ্যাৰগ 

বিমল প্রতিভ। তাহার হৃদয় মুকুরে প্রতিফলিত হওয়াঁতে 

| তিনি ধর্মপথে সততই মতি রাখিতেন। পিভৃতক্তি; মু 

স্থঞ্চযা) জাতু স্সেহ এবং দীন দরিদ্রের প্রীতি দয় | দাক্ষিণ্ঠার্টি 
যুগ: সমূহ তাহার নিয়মিত ব্রতের স্বৰপ ছিল ।, তি 

. কখন অপ্রিয় ৰাক্য মুখেও আনিতেন না, বিশেষতঃ জননী 

সুশীল স্বতাব বশতঃ কুক্রিয়া কুবচনাদি ছুঃশীলতার মর্দন 

এজানিতেন'ন। | 
. একদ। রাজ! বারমেন রাজ্জীর সহিত একাসনোপৰি 
হয] নান প্রকার কথোপকথনে সমর ' যাপন রর 

৮ ডি 



প্রথম অর্থ | রে, 

*গমন সময়ে রাজী বলিলেন, মারার আপনি সর্বদাই রাজ 
কার্য পর্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকেন, হেমলতার প্রতি দৃষ্টি- 

পাতও করেন না, আপনি জানেন না যে, আমার হেমলতা 

প্রকৃত হেমলতহি বটে। ফলতঃ সংসারের ষত কিছু জ্ুখ 
সম্পদ আছে, তন্মধ্যে সম্ভতানোত্সবই সর্বাগ্রে গণ্য, অতএক 

এক্ষণে. ভেমলতার বিবাহ" দেওয়! সব্রতোতাবে কর্তব্য । 

রাজা রাজ্জীর মুখে তনয়ার এবস্ষিধ স্থশ্শীলতার প্রশংসা 

শুবণে আপনাকে কৃতার্থন্মন্য জ্ঞান করিয়া! কন্যাকে উপযুক্ত 
পাত্রে সম্প্রদানাভিলাষে যত্ববাদ ভইঈয়। বরান্বষণে স্থানে স্থানে 

দুত প্রেরণ করিলেন । 

জনন্তর রাজা রাজকার্ষ্য সম্পাদনার্থে গণ পরিবেষ্টিত 
আছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিস বুতাঞ্লি পটে 
নিবেদন করিল; মহারাজ 1? কর্ণাট নগর হইতে রাজ! দত্ত" 

বাটের সন্দেশহাঁরী আসিয়। দ্বারে দণ্ডারমান আছে, আজ্ঞ। 

হইলে সমক্ষে লইয়া! আসি । রাজ! দুতকে আনিত্ছে অনুমতি 
করিলেন। প্রাতিহারী আজ্ঞামাত্র লিপিহস্ত দৃতকে বাজার 

নন্মুখীন করিল; দুত,রাজ! দল্তবাটেরলিপিঃ রাজ বীরসেন 
সমর্পণ করিল। ভূঁপতি পত্রপাঠ করিয়! মন্ত্িপ্রধান টি 
আহ্বান করিয় কহিলেন মন্ত্রিবর ! কর্ণাটের রাজ] দন্খবাটি 

৷ ভীহার পুজ বিনোদলিতভের সহিত হেমলতার পারধিনয়, 

'বভিলাষ প্রকাশ করিয়'ছেন, এক্ষণে ইহার কি কর! কর্তব) 2. 

.... মৃত্রী বলিলেন, মহারাজ! ভূ্পতনয়! .হেমলতা সৎ-. 
পানের মহ্ধর্ট্িণী হইবেন, ইহা হইতে আবহ্নাদের বিষয় 

দার কিআছে £ বিশেষতঃ আমি জানি, কর্ণাট ভূপালের 

পু বিদোদ দিংহ পরম সুশীল সদ্বন্ুন ও সর্বাশাঞ্রের পার 



৪. হেখলতা । 

দশ, এবং সমস্ত সদদী,ণের আকর, আর রাজকুমারী হেম- 

লভাও তদনুকপ পাত্রীই বটেন; স্থতরাং এৰপ জগ 

স্থলক্ষণ| কল্যা তাদশ সৎপাত্রে সন্প্রদান করাই শ্রেয়ক্ষর )' 

অথব1 পারিজাত মা'ল্য দেবরাজ ব্যতীত আর কাহার কণ্চে 

শোভমাঁন হইতে পারে! রাজ। মন্ত্রিপ্রবরের এতাদশ: 

অনুমোদন বাক্যে প্রহৃ্ ও প্রোৎ্সাহিত হুইয়। মহিষীর 
সনোৌগত ভাব অবগত হইবার জন্য অন্তঃপুরে গমন করি- 

লেন। ক্বাণী অন্তঃপুরে পৌরাক্ষনাগণ পরিবেছিতা হইয় 

উপবি্1 ছিলেন, এমত সময়ে রাজাকে আমিতে দেখিয়া 

সসভ্ঞমে গাত্রোথান পুর্বাক আসন প্রদান করিয়। বলিলেন, 

নাথ! এই, অসময়ে অধীনীর ভবনে আপনার অনিয়মিত 

আগমন দুষ্টেঅত্যন্ত শঙ্গিত! হইতেছি, অতএব কি নিমিত্ত 

আগমন হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া এ অপদীশীর চঞ্চল- . 

চিত্ত স্ুশ্থির করুন। | 

রাজা আসন পরিএহণানস্তর কীাহিলেন, প্রিয়ে ! এত, 

ব্যস্ত হইতেছ কেন 2 শঙ্গিত হইবার বিষয় নহে । মহিষী 
ব্লাজার আশ্মাসবাক্ে পুলকিত! হইয়। বলিলেন, নাথ । তবে 

আজ্ঞা করুন কি নিমিস্ত শুভাগমন হইয়াছে । রাজ কহিলেন, 

কর্ণাটাবিপতি রাজা দন্ুবাট ভীহার পুত্রের সতিত হেম- 

লভার পরিণয়াভিলাবা তইয়1 পত্রসহ পদাতি প্রেরণ করি" 

' ম্বাছেন, এবং মন্ত্রির মুখে শ্রবণ করিলাম, সে পাত্রও স্মন্ত 

সদ্গূণের আধার, সর্দস্লক্ষণাক্রান্ত ও হেমলতার যথোপযুক্ত, 

পাত্রই বটে, অতএব এপ সৎপাত্রে হেমলতাকে প্রদান) 

করার বিষয়ে োমার কি অভিমত, জানিতে পারিযৌ 

মগোরথ পুর্ণ হয়। 



পরম লর্শ “সী 

রাঁজ্জী বলিলেন মহারাজ ! হেমলতাঁ সতপাত্রের 'হস্ত- 

গত। হইয়া আমাদিগের আনন্দসাগরে সেতুসংস্থাপন, ও 
-পয়নযুগলের সখ অৎবপ্ধন করিবে ইহা অপেক্ষা, আহ্লাদের 

বিষয় আর কি আছে? বিশেষতঃ মহারাজের অভিপ্রায় 

হইলে এ দাসীর মতামতের অপেক্ষা কি2 যেহেতু স্বামী 

. স্বভাবতঃ স্রীদিগের পরমগ্রু, স্থৃতরাৎ জাঁবতেশ্বর জীবিত 

সত্বে কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব কর! অধীনাগণের উচিত নে । 

রাজ। বলিলেন জয়ে ! এমত কথ] বলিবে নাঃ দেখ! 

শাস্ত্রে কথিত আছে সন্বানদিগের গতি পিত। মাতি। উভভ- 

ফের তুল্াধিকার, বিশেষতঃ মন্ধাদি বদনেও বাত, আছে 

যে, পুজ কন্যাগণের আদান গুদান বিষয়ে উত্ভগ্েরেই সন্ম- 
তির 'প্রয়োজনঃ অধিকন্ত পুজ্রের প্রতি পিতার এবং কন্যার 

প্রতি মাতার সমধিক মেজ ও কর্তৃত্ব, অতএব এতদ্বিষয়ে 
যাহ অভপ্রার হয় বক্ত কর) মহিষ| বলিলেন, নাথ ! 
ঘদি অপনার অভ্ভিরুভি হইয়। বল এ দাশীরই সম্মতির 
অপেক্ষা থাকে তবে আমার মতেও উপাস্থত উপধুক্ত 
পাত্রে কন্য। মন্্রদান কর! বিধেয় | 

রাজ। মহিষার সম্মতিলাভে অন্ষ্ট হইয়!, সহর্যে লচীব 
সমীপে সভাভবনে উপনীত হইলেন। এবং কণাট নরেশে। 

লিপুযত্বরে কন্যাদান বিষয়ে স্থসন্মতি গ্কাশ গুর্বাক সমাগত 
ঘ্ুতকে বিদায় দিয়া, বিবাহোপযোগী মামগ্রী সকল আহর- 
ার্থে রাজকর্মচারিগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন । 

পাঁজানুচ্রগণ নৃপাদেশে আহ্মাদিত হইয়। দিগদেশ!, 
স্তর হইতে নানা প্রকার ভোগা ব্ত ও বিবাহকোনযোগী 

অন্যান্য, সামগ্রী সকল আহরণ করিতে লাগিল; নগর 



৬৬ ঠ , হেপ্পলতা 

আনন্দময় কোলাহুলে প্রতিদ্নন্সিত হইতে লাগিল। নাঁগ- 
_রিক জনপুষ্জী রাজকুমারী হেমলতাঁর উদ্বাহোপলক্ষে থে 

কি পর্য্যন্ত আনন্দান্ুভব করিতে লাশিল, তাহা! বলিয়া শেষ 
কর! যায় না। প্রতিঘরে গীত বাদিত্রাদি মঙ্গল ধ্বনি হইতে 
লাগিল । রাজাও স্বগণ সমভিব্যাহারে সন্তোষে সময় যাপন 

করিতে লাগিলেন । 

এদিকে রাজমহিষী স্থশীল। অন্তঃপুরে নগরাঙ্গনাগণকে 
আহ্বান পুর্বক স্ত্রী আচার মাঙ্ষলিক ক্রিয়া লকল সম্পাদন 

করিতে লাগিলেন! রাজতনয়। হেমলতাকে শুভ দিনে 

হুরিদ্রাক্ত তৈল ও স্থশীতল বারি দ্বারা স্নান করাইয়া বেশ- 
ভূষায় ভূষিত করিতে দখীগণের প্রতি অন্ুমত্তি করিলেন। 
হেমলতার সঙ্গিনী মদনিকাও আনন্দদায়িক। আজ্ঞামাত্র মণি' 
কাঞ্চনাদি বিনির্দিত বিবিধ ভুষণে হেমলতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ : 
বিভূষিত করিতে লাগিল । | 

হায়! কি আশ্চধ্য ! দেখিতে দেখিতে যেন সেই... 

্বর্ণময় আভরণ সমুহের কান্তি কলাপ হেমলতার হেমকলে+ 
বরে ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল। হিরম্মর মুকুটস্থ 

হীরক খণ্ডের প্রতিভা তাঁহার হরিণলোচনের ছটার সহিত: 
সম্মিলিত হইল! মুক্তাকলাপের জ্যোতিঃ কুন্দপংক্তি 

সদৃশ দস্ত পংক্তিতেইই গুতিফলিত হইর। রহিল। এবং 4 
আবর্ণভিরণের স্থবর্ণরাশি হেমলতার তগুকাঞ্চননিভ জু- 

বর্ণের সহিত বিলিগুড হইয়। রহিল । অহোং, বোধ হইল 

যেন তাহার! চিরবিরহিণী সঙ্গিনীকে প্রাপ্ডে আব্জাদে 
গ্রফুলিতা ও যৃধভূক্তা হুইয়। থাঁকিল। সহচরীগ্রণ রাজ, 
কু্গারীর তাদশ অভিনব মনোহারিণী কপসাধুরী সন্দর্শূনে 



প্রথম মর্থ | নু চি 

'পাহ্লাদে গদ গদ চিত্ত হইয়া সেই লাবগ্যময়ীর ৰ্গ লাঁধ- 

ণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। ফলত সর্ধবস্থুল- 

ক্ষণ কাশিনীর অঙ্ভূষণ বাহুল্য দাত্র। 
রাজ্জী মাঙ্গলা বিধানে আ্ীআচার সহকারে তনয়ার উদ্ধা- 

হাধিবাস সম্পন্ন করিলেন। ক্রমে দিবাবনান হওয়াতে ভগ- 

বান নলিনীনাঁয়ক অস্তাচল, চুড়ায় 'আৰাঢ হইলে পশ্চিম 

দিগ ভাগ যেন সরোজিনীর প্রতি ঈর্ পরবশতঃ রক্তিমরাগ 
ধারণে স্থসজ্জিত! হইয়! রাশি রাশি হাস্য বিস্তার করিতে 

'জ্াগিল! সন্ধ্যাদেবী দিনকরের হীন করাবলোকনে তমে।- 
ময় মলিনবসনে অবগুঞন পুর্ভক আস্তে আন্তে সমাগত 
হুইলেন। বিজনবাশী বিহগাবলী কুজনধ্বনি করিয়! স্ব স্ব 

কুলায় অ।গনন করিতে লাগিল। সদ্প্র্থত্া। বৎসচ্যত। 
গাভীগণ হম্বা রবে "্« « আবাসস্কানাভিমুখে ধাবিত হইল । 

ক্রমে যামিনী দেবীর আগমন হইলে গগণমখুল নক্ষত্র" 

মালায় স্থশোভিত হইল। পুৃরথ্ীদেবী যেন শুন্যমার্গের 
প্রতি দৃষ্টিপাত.করিয়াই দ্বেষপূর্বক. আলোকাবলীতে স্থস- 
ব্জিত হইতে লাশিলেন। পুক্বদিকে যাঁমিনীপতি সায়ং 

কালীন বেশভুষানন ভূষিত হইয়। মন্থর বগে উদরচল 

আশ্রয় করিলেন । কান্তবিরহী কুমুদিনী সময় পাইয়] ঈষ 

দ্বিকশিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন গ্রমদগিমে আমোদী 

হুইয়া' নলিনীর প্রতি ব্যঙ্গোক্তিচ্ছলে ঈষদ্ধাস্য করিতেছে । 
পক্কজিনী একে বন্ধুবিয়োগ, তাহাতে আবার গ্রাতিযোগি- 
নীর গঞ্জন প্রয়োগ স্থতরাং উভয় খেদে খিগ্যমানা হইয়া 

ঈ্লানবদনে নবকিশলয়ের অভ্যন্তরে লুক্কা়িতা হইলেন । রাজ- 

ুরসথ আবালবুদ্ধ বালিকাগণ আনন্দমলিলে রিনি হইতে 



৮ হেমলতা 
লাগিলেন ৪টি বাদ্যোদ্যমের কোলাহলে নগর উতনবময় 
হইল] রি : 

ক্রমে রজনী প্রভাত হুইল ভগবান্ নার্লিনীবন্ধু লোহিত 
ভূষণে ভূষিত হইয়া উদয়াচল আশ্রয় করিলেন। আহা! : 
বোধ হইল যেন অংশুমালী যামিনী যোগে কমলিনীর বিরহু- 

বেদনায় বথিত ছিলেন বলিয়াই ক্রোধভরে স্ৃপ্টি দগ্ধ কর- 
ণাভিলাষে অগ্র্যবতাঁর হওত পুর্ধদিক উজ্জল করিলেন | 
নক্ষত্রপুঞ্জ “ ভাঙ্করের ভয়ে তক্ষকরের প্রায়” আত্ম গোপন 

কারতে লাগিল । নিশিনাথ যেন সহজ্ররশ্মির ভয়ে ভীতি 

হইয়া বেগে গমন পুর্বক অস্তগিরির অন্তরালে পলায়ন 

করিলেন। রজনী দেবী যেন প্রাণেশ বিরহে কাতর! হইয়। 

কুহেলিকা-পাত ব্যপদেশে অজ্রবিসজ্জন করিতে করিতে 

অন্তগামিনী হইলেন। কুমুদিনী, বন্ধুবিরহিণী ইতর 
কামিনীর ন্যায় শ্লানবদনে সুদিতা হইল। চক্দ্রিকাপান্মী 

চকোরাবলী মুধাপানে বঞ্চিত হইয় দীনভাবে সময় যাপন 

করিতে লাগিল। কমলিনী স্বকান্তের আগমন প্রতীক্ষায় 

ভ্রিয়মাণ ছিল, সহসা আগন্তক দেখিয়। প্রকুলচিত্তে কিশল. 

য়ের অন্তরাল হইতে মুখ বাঁড়াইতে লাগিল। মদোন্ত 
সধুকরগণ নব প্রফুলিত পক্ধজ পরিমলে পরিভ্রান্ত .হইয়! 
গুন গুন স্বরে জগত্পাতা জগদীশ্বরের গুণগান করিতে 

লাগিল। পীকগণ কমলিনীর হর্ষের সাহত কুমুদিনীর 
বিরহদশার ঘোষণাদ্বারা কুহুরবে জগজ্জনের মনোরঞ্জন 

করিতে প্রবৃত্ত হইল। নান? জাতি রিক্গাবলী কলরবচ্ছলে 

পরমেশের নাম কীর্তন করিতে করিতে আহারান্বেষণে দিপ্দি- 

শন্তরে গমন করিল । চক্রবাকবধু রজনীতে নায়ক বিরজে 



প্রথম সর্গ। ক 
কাতর! ছিল, সহসা সময় প্রাপ্ডে সম্মিলিত হইয়। কুজনচ্ছলে 
যেন যামিনীকেই তিরস্কার করিতে লাগিল । 

প্রভাতসমীরণ মন্দ মন্দ বেগে সঞ্চালিত হইতে 

হাগিল। পভিগ্রাণা অভিসারিক কামিনীগণ সুখশষ্যা- 

শায়ী পরম প্রণয়াম্পদ প্রাণেশোৎসঙ্গ পরিত্যাগে খয়মাণা 

হইয়া যামিনীর স্থখ সন্তোগ “সস্তূতচুর্ণ কুম্তলাদি বিগলদ্ধেশ 
ভূষ! বিন্যস্ত করিতে করিতে আস্তে ব্যন্তে গুহ কর্মে 

গমন করিল। মহর্ষিগণ অবগাহন মানসে শঙ্গাতীরে গমন 

করিলেন । পৃথিবীস্থ জনগণ স্বত্ব উপান্য দেবতার স্মরণ 

পুর্বক সুত্তোথিত হইলেন। ফলতঃ ইহাই .প্রুতীত হইজ 

যেন কৃতি, দেবী বিবিধ শোভায় সুশোভিত হইষ| জন- 

নিবহের আমন্দ বর্ধন করিতে লাশিলেন। | 
এ দিকে কর্ণাট নগরেও যাঁর প্র নাই আনন্বধ্বনি হইতে 

লাগিল! কর্ণাট রাজমহিষী সনাথ। কামিনীগণ সমভিব্যাহারে 

' করিয়| যখাবিহিত স্ত্রী আচার প্রভৃতি মাঙ্ষলিক কাধ্য সকল 

সমাধান করিলেন । রাজা এবং রাজমহিষীর আনন্দের আর 

পরিসীমা রহিল না1 ব্রাঁজ্বী সেই নিশাবসান সময়ে স্থীয় 

পুক্রের আইবড় ভাত ইত্যাদি শুভকশ্ম সম্পাদনাত্তে নগ- 

রাঙ্গনাগণ সমভিব্যাহারে তৎসময়োচিত গোষ্ঠ গ্রাভাতী গীত 

'মঙক্ষলাি স্থুসম্পন্ন করিলেন । 

রাজা' দস্তবাট স্বীয় খ্ুজকে উদ্ধাহোচিত বেশভূষণে 

বিভূষিত করিয়। নাগীন্্র নগরে প্রেরণার্থে সচিবগণের প্রতি 
আদেশ করিলেন। রাজানুচরগণ আজ্ঞামাত্র প্রফুলচিত্তে 
নানারত্বাভরণে রাজকুমারকে যথোঁচিত সুসক্ষিত করিলেন 

চতুর্দিকে রামাশণের সঙ্গলধ্বনি ও দ্বি্ঈগণের বেছফ্বানতে নগর 
€ 

০ 
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প্রতিষ্বনিত হইয়া উঠিল। স্বারদেশে কদলীমুলে চুতপলৰ- 
বিশিষ্ট পুর্ণকুস্ত বংস্থাপিত হইল । সর্বস্থুলক্ষণা কামিনীগণ 
কক্ষদেশে পুর্ণকুস্ত ধারণ পুর্ববক যাত্রা মঙ্গল প্রদর্শন করিতে 

লাগিল । রাজকুমার সানন্দচিত্তে নানাকপ যাত্র। মঙ্গল দর্শন 
করিয়া! গুভ যাত্রা করিলেন । অশ্বাযোহী, গঙারোহ অসংখা 

পন্য সশস্ত্র অগ্রপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল । 

রাজকুমার এবম্বিধ সমারোছে নাগীন্দ্র নগরে উপলীত 

হইলে নাগীক্দরাধিপতি সন্জম সহকারে জামাতার যথোচিত 

সৎকার সম্পাদন করিলেন । ক্রমে দিবাবসান হইলে রজনী 

উল্লামিনীৰপে সমাগত হইলেন । রাজ! কন্য। সন্প্রদানার্ধে 

নানাকপ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । জ্যোতির্বিদের! 

গুভক্ষণ দর্শনে কন্যাদানানুমতি করিলে, রাজ অনন্যমন| 

হইয়া নানারত্বালক্ষারভূষিত। স্বীয় কন্যারত্ব খা বিধানে 

শুভক্ষণে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলেন । রাজা ও রাজমহিযী 
যোগা পাত্রে কন্যাদান সুখে সুখী হইলেন। 

আনস্তর রাজমহিষী নুশীল। যথাবিধি স্ত্রী আচার সম্পন্ন 

করিলে বরকন্যা বাসর শধ্যায় শায়িত হইলেন? হায়! 

জগন্সিরন্ত। জগদীশ্বরের কি অনির্বরচনীয় লীল। কৌশল ! এবহ 

প্রপয়েরই বা কিমহীয়সী শক্তি! বাজবালিক! হেমলতা 

অতুল স্থশীল! ও সচ্চরিত্রা হইরাও তৎকালে তাহার সেই 

দুর পরদেশী রাজকুমারকে অন্য নায়ক বলিয়া! কিছুমাত্র 
্রীড়ার উদ্রেক হইল নাঃ বরং তাহাকে ্বীয় প্রাণাপেক্ষাও 
স্বেছুত্কাজন ও প্রঞ্রিরপাত্র জ্ঞানে নেই শুভ নিশার প্রাণেশ 

গাশিতে মনঃগ্রাণ মণ পুর্বাক পরম স্থখে স্থখদ ক্ষণ. 

বান করিতে লাশিজেন) আহা) এতছুভয়ের ক্ষি শুভ- 
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ক্ষণেই.ব1 শুভদর্শন হইয়াছিল ? রাজকুমারও যেন চিরপরি- 

চিতের ন্যার নিজ প্রণয়িনীর প্রতি সভৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করির| 

দাম্পত্য প্রণয়ন্ধপ মহাসিস্ধুর পরতীর প্রাপ্ত হইলেন। 
৮৮ হায়! সেই সুখ যামিনী ষেন দেখিতে দেখিতে অবসক্ন।- 

মনে অশ্তগামিনী হইল। কলতঃ শান্ত্রকারেরাও বলিক্ক। 

থাকেন « অনুকুল নীর, সমীর এবং শশিশোভন। নিশ! 

হত্যাদদি স্থুখদ স্থুলময় সমষ্টি কখনও চিরস্থায়ী নহে” উহ। 

স্বল্প কালেই বিশয় প্রাপ্ত হয়। স্থৃতর।ৎ দিবনাগমে দম্প্ভীর 

প্রণয় পিঞ্চরস্থ মানস বিহঙ্গ ন্ষাদ চিত্তে বিচ্ছেদ আশঙ্কা 

করিতে লাগিল । | 

রজনী প্রভাত হইলে দিবাকর কিরণ মালায় বস্তা বেষ্টুন 

করিলেন। প্রকৃতি দেবী সাময়িক শেভার স্ুশোভিড। 

হইয়] কৰি প্রভৃতি ভাবুক জননিবহের (চত্তলোচনের আনন্দ 
সংবদ্ধন করিতে লাগিলেন। রাজকুমার গাত্রোখান পুর্বক 

প্রণয় বিয়োগী বিপরীত চক্রবাকের ন্যায় বিরস বদনে প্রা 

কৃত্যাদিংসমাধা করিয়। বিরল প্রমর্দ1! অনান্য লুখসম্পদে দিন 

যাপন করিতে লাগিলেন। ৃ 

বিনোদ সিৎহ দাম্পত্য প্রণয়ের দৃঢ় শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ হইয়] 

এবন্বিধ সমাদর়ে ও সুখসস্তোগে কিয়ফ্ষিবন তথায় অবস্থিত 

করির়। স্বধামে গমনেচ্ছ। হইলেন, এবৎ রাজলমীপে স্বদার 
বিদায়ের প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন। রাজ! জামাভার তাদ্রুশ 

বাক্যে জামাতা ও কন্যার ভাবি বিরহে বিষাদিত হইয়া 
অগত্যা অনুমোদন করিলেন। এবং শ্বশুরালয়ে কন্যা 
প্রেরণের সমুচিত সামগ্রী সমগ্র প্রস্ততে সন্্বান হইতলন। 

এ দিগে রাঁজ্জী অশ্থঃপু়ে আনন্দ সাগরে ভাগম।ন! 



৯২ দরেছলতা 1 

আছেন, ইত্যবসরে কন্যাসহ জামাত] গৃহগমনাকিলাষী 
হইয়াছেন শুনিয়া! নিতান্ত ছুঃখিতা হইজেন। কিন্তু. হ্ম- 

লতা. উভয় সঙ্কটের সীমায় উত্তীর্ণ হুইয়] হর্যবিষাদ উভয়- 

কেই আশ্রয় করিলেন। ফলতঃ তাহার পিতৃ মাতৃ, ভ্রাতৃ 
ম্মেহ যগ্রেপ বলবৎ ছিল তদ্রপ দাম্পত্য প্রণয় বশতঃ পতি 

অনুরক্ততারও একান্ত পক্ষপাতিনী হইলেন; সুতরাং 

উত্তয় কুলেই অন্ুকপ মমতা বিধায় বিষাদ সাগরে নিমগ্রা 

হুক] রহিলেন। রাজমহ্ধী লৌকিক প্রথাবশতঃ অগতা! 

আনুমোদন করিলেন । 

অনন্তর হেমলতাকে হেমাভরণে ভূষিতা করিয়! নীতি 
বাক্যে গ্রবোঁধ প্রদান পুর্বক কহিলেন, বসে! ভর্তৃগৃহে 
গ্রমন কর, ইহাতে দুঙঃখিতা হইও না, দেখ! আদ্যাশক্তি 

স্বয়ং গিরিতন্ুজা ভগবতী গৌরী দেবী বর্ধাইমে ভগবান 
ভূতনাথের পাণিগ্রহণ পুর্বক তদনুগামিনী হন। জনক- 

তনয়। জগৎ লক্ষ্মী জানকীদেবী নবম বর্ষে. ভগবান শ্রীরাম- 

চন্দ্রের ধহধর্থিণী হইয়া স্বামী সমভিব্যাহারে অরণ্যে:বাস 

জনিত. কত ক্েশ ভোগ করেন। এবং নলগুহিণী গতিগ্রাণ। 
দময়ন্ীইব। স্বীয় পতি অমভিব্যাহারে বিজনবাদিনী হইয়! 

কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। এবং রাঁজা সত্যবানের স্ত্রী 
সাধ্বী সাবিত্রী পতিসহ বনগমন পুক্ধক নানাৰকপ র্লেশ 

ভোগিনী হন। অতএব বৎসে ! পিতামাত| কেবল কন্যাগণের 
বাল্যাবস্থায় প্রতিপালনের জন্য, তন্ভিন্ন যৌবনে ভর্তা ও" 

বার্ধক্য তনয় সমগ্র স্থখের আকর হয়েন, কলতঃ স্ত্রীগণের 

“পক্ষে স্বামীই স্বয়ং ধর্ম ও-একমাত্র প্রভূ বটেন লন্দেহ নাই। 

দেখ বসে! এই বিস্তীর্ণ ভুমগুল মধ্যে যাগঃ যজ্ঞ; দান, 
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ধ্যান, ব্রত, দেবার্চন এবং তীর্থ দর্শনাদি যত প্রকার ধর্ম চর্চা 
আছে, তন্মধ্যে পুরুষের পিভৃমাত সেবা, এবং স্ত্রীথণের 
স্বামী শুশ্রধাই প্রধান ধন্ম। তীর্ঘব্রতাদি বাহ্য ধঙ্মাচরণ 

লৌকিকমাত্র । ফলতঃ যেমন নিরাকার পরমেশ্রকে ধ্যান 
না করিয়। মানবগণ ভ্রান্তিবশতঃ সাকার দ্েবাচিনার রত হয়, 

তদ্রপ ক্ীগণ স্বীয় স্বীয় পরমণ্ডরু ও সাক্ষাদ্ধন্ম শ্ববপ স্বামীর 

খজবায় বিরত থাকিয়। তীর্থ পর্যটন ব্রতোপবাসাদি কছে। 

বাস্তবিক যেস্ত্রী পতিপদে অচল। ভক্তি রাখিয়! নিয়ত পতি- 

সেবায় রত থাকে, সেবিনা ক্লেশে ঘরে থ|কফিয়াই সমগ্র 

তার্থের ফল ভোগিনা হয়। পতিসেব। অপেক্ষ। উত্তম কার্য 

স্ত্রীগরণের পক্ষে আর কিছুই নহে। যেহেতু স্বামীসেবায় 
সত্রীগণের ধর্মমত আর্থ” কাম, মোক্ষঃ চতুর্বরগ ফল লাভ 

হয়। | | 

বসে! মনে কর ব্রভোপবাসাঁদি প্রতিপালন, ও তীর্থ 

পর্যটনাদিতে পরিশ্রম ও উপবাসাদি জনিত শারীরিক 

বিবিধ ক্রেশের আশঙ্ক। আছেঃ কিন্তু পতিশু্রষায় অণুমাবেও 

ক্লেশের আবশ্যক করে না। বরং পতিপরায়ণ: স্বাধ্বী স্ত্রীগণ 

মনের আহ্লাদে পতিশ্চআ্ষ। করিয়। মানব জন্মের সফলতা 

সম্পাদন ও কৈবল্যাধিক অতুল্য স্থখসভ্তোগ করে ।. অতএব 
বৎসে ! তুমি সর্ধক্ষণ পতির আজ্তঞানুবর্তিনী থাকয়! তাহার 
প্রিষকার্য সম্পাদন দ্বারা মনোরঞ্জন এবং শুক্ষ। ছার! 

স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়। পরম সুখে কালাতিপাত কর । 

' পন্বাসী স্্রীগণের পৃক্ষে সর্বদাই স্বয়ং ধর্ম স্বকপ হন” কিন্তু 
নময় সময় আবার সেই স্বামীকেই নানা কপে দর্শন করিতে 

ও বিবিধভাবে ভাবিতে হয়| স্বামী, জ্রীগণের প্রতিগালনে 



১৪ হেষলতা। 

পিতৃস্ববপ, স্েহে মাতৃত্ববপ, রক্ষণ বেক্গণে ভ্রাতূন্বব্বপঃ এবং 
শুক্রযায় সেবক স্বক্ষপ হন। ফলতঃ যাদৃশ জগদীশ্বর স্তর 
সমভাবে অধিষ্ঠিত থাকিজেও ভাবুকের। বদ্রপ ' স্বীয় স্বীয় 
ভাবৰনান্ুসারে তাহাকে লাভ করিয়1 থাকে, তদ্রুপ স্বামীও 

স্্ীগণের সময় সময় ভাবান্রসারে লব্ধ হন। আরও দেখ 

বৎসে! স্বামী যাদশ স্ত্রীপক্ষে নানা পে প্রতীয়মান হন 

তাদৃশ স্ত্রীও স্থামীর পক্ষে কখন কখন বিশেষ বিশেষ ভাবের 

ভাবিনী বলিয়া! পরিগণিত হইয়। থাকে । 
বৎসে ! মনে করস্ত্রীগণ স্বাসীর পক্ষে গৃহে গৃহলঙ্্ষী? 

গমনে ছায়া, শুশ্ষায় সেবিকা) এবং সর্বদা পরিচারিকা" 

স্ববপ। হয়| ম্বামী কোন দ্বুরবগাহ কার্য সম্পাদনে পরি- 
ক্লাস্ত হইলে পতিপ্রাণ। স্ত্রীগণ শুজষা দ্বারা স্বামীর শ্রাস্ভি 

দ্বুর ও স্বাস্থ্য সম্পাদন করিবে । পতি আতপে তাপিত 

হইলে স্ত্রী ব্যজন সঞ্চালন দ্বার] সন্তাপ হরণ ও স্িগ্ধত! 
প্রদান করিবে | এবং স্বামী দুশ্চিন্তা, জনিত উদ্দিগ্রম্ন! 

হইলে সদালাপের দ্বার। তাহার চিন্ত! দ্বুর ও মানসিক ক্লেশ 
অপনীত করিবে । : 

,পতির অপ্িয়বাদিনী হইয়া তাহার অগ্রির কার্ষো কদা- 

চও হস্তক্ষেপ করিবে না। দেখ বসে! যে ইতর কামিনী- 

গণ স্বামীর অশ্রিন্বাদিনী ও পর সোহাগিনী, এবং ছুক্ষি 

যান্বিতা হয় ভাহারদিগের কি নাছুঃখ সম্তবে? তাহার 

ইহকালে জনসমাঁজে কলঙ্কিনী ও অতীব নিন্দ। ভাগিলী 

হুইয্ব। মানসিক ক্লেশে কাল যাপন করে। বিশেষতঃ পাপী. 
ধসী নামে পরিচিত। হয়। এই কারণে পুণ্য সখ ও পাশ 

দুঃখ কপে প্রতীয়মান হ্র়। দেখবৎসে! পাপ কর্ণ 
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করিলে স্বতই মনে ক্লেশের উদয়, ও পুণ্য কর্ম করিলে 
স্থখের উদয় হইয়! থাকে । স্থৃতরাং পতিপরায়ণা সাঁধৰী 
স্্রাগণ মানসিক স্থখের সহিত সচ্ছন্দ চিত্তে জীবন . যাত্রা 

নির্বাহ করে, কিন্তু ছুঃশীলা কামিনীগণ কদাচও সখের মুখা- 
বলোকন করিতে পারে না, তাহারা ইহকালে লোকনিন্দ! 

ও গুরুগঞ্জনাদি লাঞ্চনায় লাঞ্ছিত হয়! মনের ক্রেশে কাঁলা- 
তিপাত করে । অতএব বংসে ! তুমি যথা সময়ে নিয়মানু- 

সারে স্বামীর সেব! গুক্রষ। করিয়া মনের সুখে সংসার যাত্র! 

নির্বাহ করিও, তাহ! হইলেই পভিকুলদেবতা তোমার 
মঙ্গল করিবেন, এবং চরমে পরমপদ লাভ হইবে? 

মহিষী এই মাত্র বলিয়। অপত্যন্সেহ বশতঃ আর বলিতে 

পারিলেন নাঁ। অমনি লোচন সরসীর প্রবাহিত বাষ্প 

দলিলে প্রস্ফুটিত বদনকমল ভাসমান হইতে লাগিল । হেম, 
লতার বয়স্যাগণ তৎসংবাদ শ্রবণে ল্লানবদনে সম্মুখীন হইয়া 
বাল্য ক্রীড়া্দির বিবরণ সকল স্মরণ করত সতৃষ্ণ নয়নে বারং- 
বার নিরীক্ষণ ও আক্ষেপ করিতে লাগিল । হেমলতাঁও 

প্রিয় নহচরীগণের প্রতি সন্ষেহ দৃষ্টিপাত করিয়া গদ্গদ 
মৃছুত্বরে কহিলেন শ্রিয়সখিগণ! আমি কিয়ৎকালের নিমিত্তে 

তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইলাম, ' বাল্যক্রীড়া 

সাময়িক অজ্ঞানতা"জনিত সমস্ত অপরাধ আমাকে ক্ষমা কর। 

এইমাত্র বলিয়াই অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । সহচরী- 
গণও সঙ্গিনী স্েহবশতঃ রোদন করিতে লাগিল । 

অনন্তর রাজান্বচরগণ “ মহাপাছি প্রস্তুত” বলিয়া! অবে- 

দন. করিলে রাজ। জামাতাকে নানা রত্ব উপর্টটাকন দিয়! 
কন্যারত্ব সমভিব্যাহারে বিদায় করিলেন। হমলতী পিতা 
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মাত। গরিষ্ঠ জনগণকে প্রণিপাত করিয়া পিতার নিকট 
বলিলেন, পিতঃ! এ ছুঙখিনীকে পুনরায় কত দিনে এই 
পুণ্যভূমি দর্শন করাইবেন? এবং কত দিলেই বা আপ- 

নার ও স্সেছমরী জনয়ত্রীর চরণারবিদ্দ শুশ্দষ। দ্বারা চরিতার্থ 

লাঁভ করিব। 

রাজা তনয়ার এববন্িখ অমৃুতায়মান করুণ বাক্য 

শ্রাবণে একান্ত ছঃখিত হইয়া বাম্পাকুললোচনে কহিলেন, 
বংদে ! এভ অপীর। হইতেছ কেন 2 নৈর্য্যাবলগ্বন পুর্ধ্বক 

পতিগৃহে গমন কর, এবং শ্বশুর শাশুড়ীর প্রিয়কার্ধ্য সম্পা- 
দনে উ্াহাদিগের স্রেহপাত্রী ও সতীত্ব ধর্মের পক্ষপাতিনী 

হইয়1স্থখে সময় যাপন কর। তাহা হইলেই জগৎপিতা। 
জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল -করিবেন। পরে অনতিবিলম্থে ই 
তোমাকে পুনঃ এখানে আনয়ন করিব । রাজা এই বলিয়! 

আশ্বাস প্রদান করিলে হেমলত। অঞ্জপুর্ণ লোচনে বিদাষ 
হুইয়। স্থীয় পাঠ্য পুস্তক, শিল্পষস্ত্র সমষ্টি হস্তে করিয়া প্রাণে- 
শের অনুগামিনী হইলেন। রাজা, এবং মহিষী সজল 

লোচনে গদ্গদ বচনে জামাত! ও কন্যরি শিরঃ চুম্বন পুর্বক 

আশীর্বাদ প্রয়োগ করিলে বিনোদ নিংহ সাতিশয় সমারোহে 
সন্ত্রীক শ্বধামে গমন করিলেন । 

আনভ্তর বিনোদ মিংহ সদার স্বীয় রাজ্যে উপনীত 

হইলে কর্ণাট ভূপাল ও রাজমহিষী পরম সৃষ্ট চিত্তে নিষ্ঠা- 
আজকে বধূ সহ মাক্ষল্য বিধানে গীত বাদ্যাদি মহ! সমার়োহে 
অস্তঃপুগ্ধে প্রবেশ করাইলেন। পুরষাসী এবং নাগরিক 

জননিবহের আনন্দের আর পরিমীম। রহিল না। গ্রতিঘরে 

আনন্দোৎসৰ মঙ্গলধ্ধনি হইতে লাঙিল। নগর কোলাঁহলময় 
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হইয়: উঠিল, নগরাঙ্গনাগণ-নবরধু, জর্সানাভিলাষে উ্স্থানে 

রাঁজনিবাঁসে ধাবমান! হইল 1 | 

এইৰপে প্রতিবাসিনী কামিনীগণ াঙ্গনিকেতালো উপ- 
শীত হইয়া নব বধু দর্শনে লোচন ভূষণ দুরীসৃত্ত করিলেন; 
এবং হেমলতার সেই অলোক সামান্য ৰপ লাবণ্যের ভূয় সী 
প্রশংসা করিয়। পরস্পর মৃহুশ্বরে কহিতে লাগিলেন, হায় ! 
কি আশ্চর্য্য ! ঈদৃশ বপ মাধুরী কি মানবীতে সম্ভব হইতে 

পারে? কখনই না, বোধ হয় ভগব্তী রতিদেবী লীলাচ্ছলে 

অবতীর্ণ হইয়। থাকিবেন। আহা! অঙ্গ এত্যঙ্গ গুলি যেন 
বিধাতা মানসিক কল্পনা দ্বারাই নির্মাণ, করিয়াছেন | হঠাৎ 
দেখিলে ষেন ঠিক গঠিত প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়। নগরা- 
নাগণ এইৰপ প্রশংলা করিতে, করিতে স্ব ব্ব গৃহে গমন 
করিলেন | রাজ ও রাজমহিষী পুল্র এবং পুক্্রবধু.লইক্কা স্থখ 
সচ্ছন্দে পরমানন্দে কাল বাপন করিতে লাগিলেন! হেম- 
লতা সর্বদ। শ্বশুর শাশুড়ীর শুশ্রষা ও স্বামির প্রিয় কার্ষ্য 
সম্পাদন দ্বারা স্বীয় সুশীলতাগুণের পরিচয় প্রদান করিয়া 
সেহের পাত্রী হুইতে লাগিলেন । 

বিনোদ সিংহ ও হেমলত!1 উভয়েই ক্রমে যৌবননো- 
পানে পাদবিক্ষেপ করাতে দাম্পত্য প্রণয় উভয়ের হৃদয়ে 

গাঢতর ৰপে আশ্রয় করিল। সুতরাং গুণবতী ভার্য্য। হইতে 

যত দৃর...স্থখোঁৎপত্তির সপ্ভাবনা তাহা এতছুভয়ের মধ্যে 
প্রকৃষ্ট কপেই প্রতীয়মান হইক্লাছিল। যথা, “ অস্ভৃতৎ 
শিশিরে ব্হ্িঃ অন্তং বালভাবিতং অযৃতৎ গুণবতী ভার্যয। 
অমৃতং পুত্র পণ্ডিতঃ |” এই বচনের তৃতীয় চরণ রাজকুমা- 
রের পক্ষে অতীব শৌতমান হইয়াছিল । তিনি মৃহূর্তেকের 
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দিপিউও বিট্ছেদেয় হরিতেদ না। হলস্তঃ 
রতি” কামের অবি ঝছিতেও ভীহাঁদের বিরহবেধন। 

ছস্পাপা হইয়াছিল |” বিনোদ পিংহ এবসিধ দাম্পত্য- 
গ্রাণয়ানঘন্ধম পরম সুখে কাজ যাপন করিতে লাগিলেন 
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কিয়ন্দিবসাস্তে রাজকুমারী ' হেমলত!| গর্ভবতী, হইলেন, 
গর্ভের লক্ষণ সমষ্টি ক্রমে সম্মুখীন হইতে লাগিল। তশ্ড 
কাঞ্চন সদ্দূ্শ অঙ্গনিভ! বিলুপ্ত হুইয়। পাগুবর্ণের প্রতিভা 
ব্দনকমলে প্রতিফলিত হুইল। .দিন দিন গর্ভ 

দগ্ধ মৃত্তিকা ও অল্লরসের আস্বাদন প্রবৃত্তি বলবতী হইতে 

লাগিল 1-.আলম্তাব্ষপ মন্দম্ারুত. শরীরাভ্যস্তরে প্রতিক্ষণ 
বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় ধরাদনে '্বসনাঞ্চলোপরি অনিশ 

নিদ্রা! সুখাঁন্ছভব করিতে যত্রবতী হইটেস ইবপ' গূর্ভ- 
কালোভিত লক্ষণ সমূহ প্রতীয়মান হতে লাগল । রাজ” 

কুমার প্রিষুর্সাকৈ গর্ভভারসন্ভূত ক্লেশে ঈদৃশ ক্রি দেখি! 
সর্ধদাছি' সম্মুখীন ধাকিতেন এবং বখাসম্তব গর্ভদোহ- 
দাদি প্রদানে অণুমাত্রও ক্রুটি করিতেন ন|। 

ক্রমে দশম মাস উপস্থিত হইল রাজকুমারী হেমজাতা। 

'যথাকালে অর্ঝস্থলক্ষণবিশিই পুজ্র সন্তান প্রসব করিলেন 
আহ ময়িমরি! কিৰপ মাধুরী প্রসব মাত্রেই ষেন ভূতজে 

শশির উদয় হইয়া স্ৃতিকাগার আলে করিল। ফজতঃ 

হেমলতিক! তাদৃশ 'রত্বফল ব্যতীত সর কি ফলে ফলবতা 

হইবে 2: রাজা দণ্ডবাট সন্ত্রীক পত্রের মুখাবলোকন কিয়া 

আনন্দসাগরে ভাসমান, হইগেন ॥ বিনোদ “সিংহেরও 
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রের আতিশধ্য হইতে থাকায় গমনের মন্থুরত] হইয়! উঠিল ॥. 
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'আব্জাদের আর পরিসীমা রহিল না। রাজপুর উৎস 

ধনিতে প্রতিধ্লনিত হইতে লাশিল। 
অনস্তর ক্লুলীচার ব্যার মতে. নবজাতাপত্যের জাত- 

কর্্দাদি সমাধান করিলেন? »্রাক্গকুমার শুরু শশি সদুশ দিন 
দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাঙ্গ্লিন। বিনোদ নিংহ যখাকালে,... 
শিশু বক্তানের অক্সগ্রাসনাছি বাল্যসংস্কার সকল মহাসমা১ 

রোছে নির্বাহ করিয়। পুত্রের নাম কুলভূষণ রাখিলেন। 
কুলভূষণের বয়ংক্রম প্রষ্চম বর্ষ হইলে বিনোদ সিংহ 

স্থশিক্ষিত শিক্ষক আনিয়। পুজের বিদ্যাভ্যাস ক্রাইন্ডে 

প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমার একপ মনোষোগ পূর্বক পাঠ 
করিতেন ষে শিক্ষক কর্তৃক একবার উপদ্দিষ্ট হইলে লে পাঠ 

আর কদাঁচও বিস্মৃত হইভেন না। স্থতরাং তিনি পাঠা- 
ভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া স্বল্প কাল মধ্যেই শিক্ষকের এবৎ পিতা 
মাতার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ «তেমন 

রত্ব কখনও গুণশৃন্য হয়না ৮” ষে বালকের পিতা 'মাত। 

অশিক্ষিত তাহার বিদ্যা শিক্ষাতে একপ তু ন! হইবে 

কেন? - 

রাজকুমার পাঠশালার যাহ! পাঠ করিতেন, ঘরে আসিয়! 
মাতার নিকটে তাহার পরীক্ষ! দিতেন । এবং পিত! মাতার 

নিকটে সর্বদাই: নীতি প্রণালী অবগত হইতেন। সাধারণ 
বালকের ন্যায় অলীক জ্রীড়ায় সময় নই করিতেন ন1। 
নিরত স্বীয় পাঠ্য পুস্তকের আলোচনায় কালযাপন করি- 
তেন। একবার যে নীতিবাক্য শ্রবণ করিতেন, ভাহাই 
উহার নিরষিত ব্রতের স্ববপ প্রতিপালনীয় ছিল ! আল". 

ল্যের বর্শীভুত্ত হইয়া কখনও পাঠাত্যাসে ত্রুটি করিতেন ন!? 
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একদা. রাজকুমার জননীর নিকটে" উপবিষ্ট হইয়1 স্বীয় 
পাঠ্য পুস্তক্ষের সমালোচন| করিতে লাখিলেন, হেমলত] প্রিয় 
সন্তানের পাঠ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়! নীতি উপদেশ : 
প্রদান পুর্ববক কহিলেন বৎস! শিক্ষকের নিকটে বালকগণের 

যদ্রুপ উপদিষ্ট হওয়া আবশ্যক, পিত। মাতাঁর নিকটেও 
তদ্রপ উপদেশ গ্রহণ করা বর্তৃব্য। তাহ! হইলেই বিদ্যা, 
ভ্যাসঃ নীতিশান্ত্রপরিজ্ঞান ও সাংসারিক নিয়মাদ্দি অবগত 
এবং ধর্ম বিষয় হৃদ্বোধ হওয়ার উত্তমোপায় হইতে পারে! 
অতএব তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদাপ করিতেছি প্রবি- 
ধান পুর্বক শ্রবণ কর। 

হেমলত। বলিলেন বৎস ! দান্বগণের সময় অতি দুল ভি; 
উহ! বিগত হইলে আর প্রাপ্ত হওয়1 যাঁর ন1» এজন্য পর্ডিত- 

গণে বলিয়া থাকেন যে, সময়ের কাধা যথা সময়ে নি্পাদন্ 

করাই কর্তব্য । যে হেতু অন্ময় হইলে সকলই বিষময় হইয়! 
পড়ে । অতএব বৎস! অগপ্রে তোমাকে ্রিক্। [বিষয়ে 

কিঞিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর! বালকদিগের পঞ্চম বধ বয়হ- 

ক্রম হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যাভযামের সময়, এই 
কাল মধ্যে পাঠবিদ্্য1, নীতিবিদ্যা, শিল্পবিদ্া এবং পদার্থ. 

বিদ্যাদি যাহ! কিছু বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে আবশ্যক তাহা শিক্ষ! 
করা কর্তব্য। যে হেতু উহা! চিরস্থায়ী হইয়! সময়েতে স্থফল 

প্রদান করে। বিশেষতঃ বিদ্যাই মনুষ্যগণের মূলধন, উহ! 

অবিনশ্বর, কোন্ ক্রমেই ক্ষয়প্রা্ড হয় না যথ., 
“জ্ঞাতিভিরবন্টনেনৈব, চৌরেণাঁপি ন নীয়তে, 
দাঁনেন ন ক্রু বাতি বিদ্যারত্বং মহাধনং 7 

বিদ্যাং্ারম ধন্ঃ ভাহি? কিছুতেই বিনাঁশকে প্রাণ্ড হয় 



২২. তহযলতা 1 

না। স্বাধারণ, ধনের ন্যায় জ্ঞাতি বান্ধবগণে উহার অংশ 
পায় নাঁ. ও তক্করাদিকর্তৃক অপহৃত এবং দান করিলেও 
ক্ষয় তয় না,ষরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতএব বৎস! বিদা- 

শিক্ষা বিষয়ে 'শিথিলযত্ব হওয়া মানবগণের পক্ষে কদাচও 

েয়স্কর নছে । | এ 
বস! মনে কর, শক্ত্রবিদ্যা, এবং শিল্পবিদ্য। প্রভৃতি 

নাঁনাগুকার বিদ্যা আছেঃ উহার যে কোন বিদ্য। যাঙ্ছার 
শরীরে কআবিভত হয় তাহাকেই বিনয় দৌজন্তাদি লম়ুহ 
সদগুণে পরিশোভিত ও বিবিধ স্থুখে সুখী করে। বাদশ 

বৃক্ষ সকল ফলবান হুইলে স্বতই নতশির হইয়া! থাকে, 

তাদুশ মন্ুয্যুগণও বিদ্বান ও গুণবান্ হইলেই স্বভাবতঃ নত্র 
ও সাধু চরিত্র এবং ধার্মিক হইয়া সৎকর্মোর দ্বার শ্ববপ 
জনপুঞ্ের উপকার বিধান করে। প্রাণান্তেও অন্যের অনিষ্- 

কর কার্যে হস্ত বিস্তার করে না4 

কিন্ত মুঢ লোকেরা পুর্বকধিত বিনয় সৌজন্য ও যোগ্য- 
তাদিজনিত সমগ্র সুখেই বঞ্চিত হয়। যেহেতু জবিদ্বান, 
লোকের কলেবর রাগ ছ্বেষ ও অহঙ্কারাদি সমুহ. অবদুণে 

পরিপুরিত থাকে । সুতরাং তাহার বিনয় সৌজচ্যের আঁধ- 
পতি হওয়া দুরে থাকুক ভ্রম ক্রমেও তাহার মুখাবলোকন 

করে না। ষদ্ধেপ বেণুশাখা খণ্ডীক্কৃত হইলেও নজ্মতাবলম্বন 
করে না, তদ্রুপ বিদ্যাবিমূঢ ব্যক্তিরাও তমোগুণের বশীভূত 
হইয়া? নত হইতে পারে ন। বিশেষতঃ ইহ শাস্ত্রে কথিত 
আছে। যথা “ নমন্ত্ি ফলিনে। বৃক্ষ! নমস্তি গুণিনে। জনাঃ | 

গুদ্ককাষ্ঠঞ্চ মুর্খশ্চ, ভিদ্যতে চন নম্যতে * অতএৰ বৎস! 
বিদ্যাত্যান রুর1 মনুষ্যগণের অবশ্য কর্তব্য কর্ম জালিবে | 
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বিদ্য৭ সর্ধত্র গুজ্য এবং ধন মান দয়"ধর্ম ও শীল- 
তাদি সকল সম্দাণের আকর স্বৰূপ হয় । বিদ্যা, বিনয় দেন, 

বিনয়েতে যোগ্যত পায়, যোগাত। হইতে ধন প্বং সম্মান 

পায়) ধন হইতে ধন্ম পাঁয়ঃ ধন্ম হইতে সুখ পায়' সুখ হইতে 

মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া! থাকে । যেহেতু পরোপকারাদি পুণ্য 
কর্মের দ্বারা দেহ পরিষ্কার ওমনের স্থখ হয় এবং এপরানিরাদি 
পাপ কর্মের দ্বারা মনে দুঃখের উদয় হয়) স্থতরাং স্থুখ 

হইতেই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকেঃ আর ছুঃখ হইতে বারংবার 
ংসারকুহকে পতিত হইয়! পাপজনিত স্বার্থপরতাদি ঘৃণিত 

কার্যে রত থাকিয়া ক্রি হইতে হয়| 
কুলভূষণ বলিলেন মাত! বিদ্য| ঈদৃশ পরম ধন হুইলে 

তাহা নকলেরই উৎকৃষ্ট ফলোপধায়ক হয়, তবে সকল মনুষ্য- 
গাণেই বিদ্যোপার্জনে ব্যগ্র হয় না কেন? হ্েমলত। শিশু 

পুত্রের বালকশ্বভাবস্থলভ বালকত্ব বাক্য শআবণে হাস্য 

করিয়া বলিলেন বৎস! বিদ্যা তেমন ধন নহে যে উহ! 

সকলেই উপার্জনে সক্ষম হইতে পারে । বিদ্যা অতি 
ছুললভ ধন, উহ] উপার্জন করা অতীব ক্লেশকর ব্যাপার, 
নৈসর্গিক অনায়াদ পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যাধন লাভ কর। খায় 

না। অতএব তাহ। বিশেষ ৰপে বলিতেছি শ্ররণ কর ! 

বৎস! বিদ্যোপার্জনে কত দুর পরিশ্রমের আবশ্যক 
তাহা অনেকে অবগত নহেন। দেখ! ষদ্রপ অতুল পরি- 
শ্রম দ্বারা রত্বজীবিগণ রদ্বাকী হইতে রত্বাহরণ করে, 

যন্রপ মণিকারের। ছুঃসহ আয়াসে রত্বখনি খনন পূর্বক হীরক 

খণ্ড বহিষ্কৃত ও উপার্জন করে, এবং কন্টকাকীর্ণ নিষিড় 
'রণ্যানীতে সুক্কাকলাপ বিপ্রকীর্ণ থাকিলে তদাহ্রণে ধজ্জপ 



ই. ০১৮, 

বিপুল পি ও ও রেখ, সহ্য করিতে হয়, বিদ্যারতো- 
পার্জনে ততৌধিক অধ্যবসাযর প্রয়োজন। 

 কুলভূষণ কহিলেন মাঁতঃ ! তবে একপ পারিশ্রম দ্বার! 
বিদ্যাত্যাস করা অনেকের মাধ্যায়ত্ত নহে। বিশেষত বালক- 

গণ ঈদৃশ পরিশ্রম কিন্ধপে স্বীকার করিবে, হেমলতা! 
বরিলেন বদ ! ইহাতে কাঁর্িক পরিশ্রম অপেক্ষ। মানবিক 

পরিশ্রম বর্তদুর কর! বায় তদনুৰপই বিদ্যালাভ হুর! বেমন 

মৎস্যজীবিগণ পরিঅমজর্মিত পক্ষিলাঙ্গ হইলে অবশ্যই 
মীন লাভ করিতে পারে, তজ্রপ বিদ্যার্থীগণও মানসিক 

পরিশ্রম দ্বারা সেই বিদ্যাব্ধপ কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যানীর যত 
দুর প্রবিষ্ট হইতে পারে তাঁহার মতই যুক্তাস্ববপ প্রদীপ্ত 
জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়। 

' তদনস্তর ষোড়শবর্ষ অতীত হইলেই অর্থোপার্জনে 

যত করিতে হয়। যে হেতু অর্থ মনুষ্যদিগের সর্বদ1 প্রয়ো- 
জনীয়্ঃ অর্থ দ্বার লোকের নময়েতে মন্জেপকার লাভ হয়, 

ঘোর বিপন্ন সময় সম্মুখীন হইলেও অর্থ দ্বার মুক্তিলাভ 

হইতে পারে । বিশেষতঃ "অর্থহীনের কোন কার্ষ্যই সুৃস- 

পল্ম হইতে পারে ন।। পরিজন প্রতিপালন বিদ্যাধ্যয়ন, 

দীন দরিদ্রকে দান করণাদি সংসারের প্রকৃত সী নির্বা- 
হার্থে অর্থই অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু । 

আরও বলি, বৎস ! সেই অর্থ উপার্জনানস্তর সামান্যতঃ 

চারি ভাগে বিভক্ত করিত হয়। ক্কাহার় একাংশ ঘ্বার। 

সংসার যাত্রা নির্বাহ করিবে, একাংশ সাধারণের উপকারার্থ 
ব্যয়করিবে, একাংশ প্রুণ্য সঞ্চয়ার্থ ্ীন দরিজকে দান করিতে 
এবং একাংশ বার্ধক্যাবস্থার ক্রেশ নিবারণ জন্য. সি 



১৬ এ 

রাখিবে। ভাহা হইলে লোকের. কোন -কাঁলেই ধের 
রাশ থাকে না অমিতব্যয়ী হইয়া কিধিংদ্ধন সঞ্চয় ন! 
ফ্লরিলে পরিণামে তুিশয় ক্েশ ভোগ ররিতে কক্ষ । -একারণ 

অদুরদর্শি বহুলোক্ অমিতৃৰার করিয়া চরমাবস্থায় দুঃসহ 
কেশ ভোগ করিয়। গিয়াছে । ফলতঃ অর্থ কাহারও জাবন 
অরণের সক্ষি নহে; অথব৷ চিরকাল কোন স্থানেই স্থায়ী হয় 
না কেবল উহার সদ্ধ্যয় দ্বার! যে কীর্তিলাভ হয় তাহাই 
চিরস্থায়ী । 

অর্থের উপকার. *শক্তি কিঞ্চিৎ বর্ন করিলাম, কিন্ত 
কোন কোন সময় আবার এ অর্থই অনর্থের মূল হুইয়। 
বিপরীত কল প্রদান করে। বস! মনে কর কোন সময়ে 

কোন এক ব্যক্কির নিকট বহু অর্থ থাকিলে পরস্বাপহথরী 
দন্থ্য কর্তৃক তাহার জীবন বিনাশ হইয়! ধন সকল অপহৃত 

হইতে পারে । কোল কোন স্থানে সঞ্চিতধনের বিভাগোপলক্ষে 

বন্ধুবিপিনে কলছাঁগি উা্দীপিত হইয়া! কত শত জনের অমুল্য 
জীবন ধনও বিনষ্ট করিয়! থাকে । কোথাও ব। সেই অকি- 
ধিৎকর অর্থের নিমিত্ত অন্ুপম'জ্রাভূন্সেহেও জলাঞ্জলি দিতে 
হয়। অতএব বৎস! অর্থ অতি বিষম সামগ্রী, উহা 
উপার্জন ও রক্*ণাবেক্ষণে অত্যন্ত সাবধান থাকিতে হয়। 

অন্তর হেমলতা বলিলেন বৎস! বিদ্যা এবং দনের 
বিষয় যাহ! কিঞিৎবর্ণন করিলাম তাহা স্মরণ রাখিও, এক্ষণে 

শারীরিক ও ধর্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। 
তোমাকে পুর্বে বলিয়াছি “ ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলেই 
অর্থোপার্জন করা মনুষযগণের কর্তৃবয” কিন্ত সেই কালে মানব- 
গণ যৌরনসোপানে অধিকঢ হয়। বৎস! ফৌবনকাল 

৪ 
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আত বিষ কযা) লই, কাজে, শারীরিক, দিপুগণ: অত্যন্ত; 
| বেগ্বযাদ হক আব: জিবন যৌবনমাবস্থা কত শত লি | 
লম্দায় রকি তিচ্ছননতু! মুত ইয়া, উঠে। কুতরাং 
আানরগন যৌধনমদে ষত্ত, হুইক। ।নানাৰপ অধ্স্দাচরণ করিয়! 

“গ্বাকে) এবং তদ রাতকে মানজব্রডে জলাজল' দিতে অনুমাত্র- 

ও গ্কুচিত-ছয় লা! অত্রঞব বৎষ 1. মৈই যৌবদকাঁলে 
আবধানে থাকা মানবগখের অবশ্য, কর্তব্য? এবং নেই 
কালে ইহাও স্মরণ রাখ। ধীমান, ব্যক্কিগণের উচিত। যথা 

 মাতৃবৎ পরদারেবুঠ পরজ্রব্যধু লোষ বত, ₹ 
আম্মবৎ 'সর্বভূতেষু*: বৃঃ পশ্যতি. স পণ্ডিতঃ |” 

£য ব্যক্তি পরক্জরীকে মাক্টুবৎ, পরধন হৃৎপিতুবত। এবং 
" জিকজ প্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞানকরে; বুগ্ধগণ তাহাকেই পণ্ডিভ- 
হজ্ণীতে পরিগণিত করিয়! খাকেন। ফলতঃ পরের উপ- 

কার. ও পঞ্কোপ্রবে ক্লেশ বোধ করা, পিতা মাতা গ্রভৃত্তি 
পারিষ্ঠগণের শুরা! ও তাহারদিগের আজ্ঞা! গ্রতিপালন, 
এবং তীহারদিগকে তক্তি করাই মানবগণের ধর্মাবপ মহা" 
সমুদ্রের সেডু স্ববপ» অতএব বৎস! যাহ! বলিলাম ইহা 
স্বর্ণ রাখিয়। কার্ধ্য করিও । এক্ষণে রাজনীতি সকল রাজার 

' নিকটে অবগত হইয়া তত বিদ্যাভাঁমে হত্ুবান হও । 
রাজকুমার মাতা। কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সর্বধাই তদস্- 

করণে 'ক্কার্ধয এবং বিষ্যাভ্যাজে ষত্বু করিতেন। .কদাচও 
শিক্ষ। কার্ষ্যে নিথিলযন্ন হইতেন না। মাতার উপদেশানু*, 
পারে পিভৃষদনে উপনীতান্তে রাঙ্গনীতি শিক্ষার প্রার্থিত 
হইলে রিলোদ পিংছ শিগুপুত্রকে বিদ্যোপার্জধনে তা 
ঞোৎযাহী দেখিয়| পরমান্কাদিত চিত্তে বলিলেন বৎস! 



ফিভীক্র। 7. ২৯ 
তুমি নীতিশ্তি শ্রধণে বার কইরা 'ইছ। হইতে আঁব্াদের 
বিষয় আর .কি আছে? অতএর তোমাকে নীতি বাক্য 
বলিতেছি মনোযোগ গর্ববক শ্রবণ কর $ : ০. 787 র 

য্স! মনে ক্ষর জগদীশ্বরের সৃষ্টি মগ্যে রুযাত্গ 
অতি ছুর্গত খ্ঁবং মানবগণের বিদ্যা ও বুদ্ধিৃতি এবং, মনো, 

বৃত্ত সকল জাতি অপেক্ষা! অধিক । দেখ ! মনুষ্যের! ক্ষুদ্রকায় 

হইয়াও স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে তীষণাকার সিংহ ব্যাত্রাদি 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন্য জন্ত সকল অনায়াসে ধৃত ও নিহত 

করিয়! ফেলে। : এরং গগণমার্গে উজ্ডীয়মান পক্ষী ও 
জলস্থ মৎস্য সকল নান। কৌশলে আবদ্ধ করিয়া থাকে । 
মনুষ্য জাতি, পাখ।. না থাক সন্তববেও ধ্যোমযানাদি লান! 

প্রকার বস্ত্র, বুদ্ধি কৌশলে নির্লাণ করিয়া শুন্য পথে বিচরণ 
করে, এবং. বুদ্ধিপ্রতারে নানাপ্রকার জলযানাদি প্রস্তৃত 

করিয়া তদারোহণে কত শত প্রবলবেগশালী লদনদীর পার!" 

বার হয়। ফলতঃ মানবগণ কেবল স্থীর স্বীয় বুদ্ধির নাঁহা- 
য্যেই বিবিধ প্রকার দুর্গম পথে গমন ও কষ্টকর কার্য্য- 

কলাপ নির্বাহ করিয়। থাকে । সুতরাং মানবজাতিই সকক্কা 

জাতির শ্রেষ্ঠপদকীবাচ্য হইয়াছে । 

কিন্ত জীবন শ্রোতের ন্যায় দিরস্তর ধাবিত হইতেছে, 
উহ! কখনই প্রত্যাগমন করে, না। ইহ জীবন আমাদের 
অনন্ত জীবনের পরম কারুপণিক পরমেশ্বরের পরমাণুস্ববপ 

কাংশ, ইহা ফেবল জগদীশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি 

বিশ্বাসবপ ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান প্রবর্তক হয়। অতএক 
দীর্ঘ- জীবি 'হওনাকাতক্কা অপেক্ষ। হতকাল জীবিত থাক] 
যায় তক নাখধান্তাবলস্বন ও আত্মা দ্বারা লত্যবপ | 



ক... - ইমনের আরাধন!, কর স্ নখ রী 

মিথ্যা কটতা, পরিহার; শুর! মাতার শরণাগত হইল 

২৮ হেলা? 

গ্রো কসতীক কর্তবা |. । . এবং 

ও ই ্  ার্াকলাগ সল্প রবে 

: জীন মানবগণের মঙ্গলে নিমিতেই. মধ্য 
খে 

 ছংখ ও বিপাত্তি প্রেরণ করে, যেছেছু বিপদাপন্ন ন! হইলে 
মাবহগণ 'শরধষান্জচিত্তে ঈশ্বর চিন্তায় মন নিবেশ করে না। 

একারণ পঞ্চিতের! বিপক্নদন্াই মানবগণের পক্ষে মঙ্গলাকর 

ব্জিগ়্। স্বীকার করেন। আরও বলি, প্রাপ্ত বিষয় অত্যন্ত হ্য 

শ গভ বিষয়ে অতীব বিদর্য..হওয়া জ্্ানী লোকের কর্তৃৰ্য 

নহে! 

অতএব বন! মমোবৃতধ মার্জিত ও ইজিরগণ বত 
রা মনুষ্যদ্ষিগের অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য 1 তাহা হুইলে 

আর হর্ষ ও বিমর্ষের কারণ থাকে ন।। ইন্জিরবপ মগ্ত মাতঙ্গ 

রিষয় বপ অরণো বিচরণ, করিয়। বেড়ায়ঃ একারণ তাছ। 

জ্ঞানবপ অস্কুশাঘাতে দমন ও বশীভূত, করিতে হয় । তছ্ি- 

পর্ীতে ছে জন বিষয়াসক্ত হইয়। শ্বকারধ্য জ্ঞালে অকার্য্যেতে 

প্রবৃত্ত হয়েন তিনিই ভয়াবহ বিপদ বহন করেন। এই হেতু 

জ্ঞানী লোকের। নীতি বৈদ্যাত্যাস করা মনুষ্যদিতগের প্রধান 

কার্য) বলিয়। পরিগপিত করিয়া থাকেন। যেহেতু হস্তপদ 

মনোবুদ্ধ্যাদি একাদশ ইন্দ্রিয় বিশিইই লোকক্ষেই মনুষ্য 
বল! যার না, ফেল গুণবান্ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকেস্কাই 

বার্থ মগ্গুধ্য। বিদ্যাহীন লোক: জীবনহ্ণীন নর্দীর স্বব্ধপ, 
এখধং ছাহাদিগের মনও ভিমিরারৃত গৃহস্ববপ হয় /। - | 

. যেমন জিনমশির উজ্্ঙ্জ কিরণাভাবে নিবিড় অরণ্যাদি 

তিমিরজালে আবৃত থাকিলে শার্দলাদি ভয়ানক হিং 



তা ২৯ 

জব সফল ধার স্ভীবন তর্জন গর্জন গর্ব বিষম, দৌরাত্ায 
'শ্রকাশ করে; তেমসই মন্ুধ্যগণের হদয়াকাশ্পে জানতান্ধুর 
উদয়াভাবে, (অনোৰপ রমণীয় কুকাঁনন অঙ্ততাল তিমিরা- 
ছন্গ হইলে দ্বেধ,: ক্োধ, হিংসা, ঈর্ষা প্রভৃতি ভয়ানক কেশরী- 
'সকল তথায় দিনধামিনী হুলস্থ,ল তুলিতে থাকে । 

বিশেষতঃ কথায় কথায় বিরোধ, আলময় নিদ্রা, সর্ধ্দ। ৷ অলস, ঈর্ষা॥ খা, অসন্তোষ, ক্রোধ, সতত সশঙ্ক, অপ্রপণয়, 
অহঙ্কার, অমিতব্যয়, অটধর্য্, অপকার, অনর্থকথন, ভরা 
বিচ্ছেদ স্থহৃদোত্েদ১ ওদাস্য, ব্যাকুলতা, 'অসামঞ্জস্য, অবশ, 
অভদ্রতা,. দাস্তিকতা, অজ্ঞতা, চাপল্য, অব্যবস্থিতভ।, 
এবং অসুলক জল্পন। এ্রভৃতি বিদ্যাবিহীন মাঁনবগ্ কর্তৃকই 
হয়। অতএব বৎস! অগ্রেবিদ্যাভ্যাস কর। মনুষ্যদ্দিগের 
অবশ্য কর্তব্য কর্মা। 

বিদ্যা দরিদ্রের রজত, ধনীর কন, এবং রাজগণের 
ত্বস্বৰপ হয়। মদিচ সহত্রবর্ষ' অধায়ন করিয়াও বিদ]া- 

বুদ্ধির পার প্রাপ্ত হওয়! স্কিন বটে, তথাপি এহিক স্থখ 
্পাদন ও কার্নির্বাহার্থে প্রয়োজনানুারে কথঞ্চিঃৎ বিদ্যাভ্যানের দ্বারা মুর্তাৰপ ছূর্নাম দুরীভূত কর! উচিত । 
বংহতু স্থখ ও যশোলাভ করা কার্ধ্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য, অত- ববৎস! বিদ্যোপাঙ্জনে ক্দাচও শিথিল! যত্ব কাঁরিবা না। বঙ্যাদ্ধার] সময়েতে বন্থ উপকার ও খধোরবিপদে পরিত্রাপ 
1ভ হয়। 

যাহার দেহুমন্দির বিদ্যাৰপ মহাজ্যোতিতে প্রদণপ্ঠ ' হয় জাহারই তমোময় অসামাজিকতা ও কুটিল স্বভাবের, ভাব হয় না,এরং সেই টি ঘেশাচারের বাধ্য হইয়! 
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'পাশাদিধ কুরীন্িষ আকর গিয়া গারনগিত হয। হাতার 

বিচাাই মামবগণের আঙ়াগ শু ধস সম্ধা়ল করে, তদ্ধ্যত 

ভীত প্রচ স্বর্ণাভরখে ফুহাপরে হুষপ করিত পারে মা । 
বিদ্যা মনুষ্যের ইতর ধনের "রি অটিক় স্থারী নে।, 

উহা জীবন মরণে সঙ্গী হন; বিশেষত বিদ্যা মনুষ্যগাধের 
গমনে পথ প্রদর্শক হব বিদেশে শর বন্ধুন্ববপ কুইক! 
থাকে । যথা, “বিদ্যা বন্ধু ধিঁঘেশগমনে হিদ্যা পরং দেবতা 
ইত্যাদি । অধিকত্ত বিদ্যাধন্ধু। বাধারণ বন্ধুব ন্যায় পরের 
সহিত বদ্ধুতা করিলে তদ্দর্শনে কাতর হর না, বরং বিদ্যা 
কর্তৃক অধিকতর বচ্ছুর লংঘটন হয়! কিদ্ত বসা আবার: 
এ বিদ্যা, স্ছুর্জনমমাজে সমালোচনা করিলে জীবন সংশ- 
রন্ধপ অনিষ্ট ঘটনাব জস্তাবন। হইয়া থাকে । একারথ 
নীতিজ্ঞেব। বজিয়। থাকেন ধেঃ অবিদ্বান্থ কুসংসর্গ অপেক্ষ| 
একাকী অথব1 অরণ্যে বাস করাও অনুচিত নহে | আতএৰ 

অবিদ্বান্ জননমাজে পশ্ডিতগণকে সাবধান হওয়াই শ্রেয়ত্কর, 
এই কারণেই বিচক্ষণ সম্ত্াটগণ বিদ্বান ও ধীমান্ মক্সির 
মন্্রণা গ্রহণ করিয়। খাকেন। 

কিন্ত বৎস ! মানবগণের বুদ্ধি, বল স্ববপ ও পরের ইঙ্গি- 

তৃজ্ঞ হয়, সুতরাং স্বীয় বুদ্ধির সহিত মস্ত্বির মজজণ। নন্মিজিত 

না হইলে তাদুশ মন্ত্রণান্ুসারে কাধ্য লক্পাদন করা বিধেক় 
নহে । বিশেষতঃ যে রাজা অবিদ্বান ও বিবেক হীন ছুষ্ট 
মঞ্জির মন্ত্রণ! গ্রহণ করেন? তাহার রাজ্যে অরাজকত| ও শিপ 
রাশি অচিরেই সম্মুখীন হয় এবং সেই রাজ্য প্রজাপীড়নাদি 
আনিষ্কর ব্যাপারের আকর স্থান হইয়। রাজার অত 
দ্িক্ধাওুল পরিপুরিত হইতে থাকে । ফলতঃ ধাহার হস্তে 
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ভা নার বিব্যাস্ত হর) তখ- 
সবের: . ও ঃ পক্্ািতার,; জার, হত্যা অতীব 

দুষণীর,। অতএব-বস 1 রান, সর মগ্রণাগুসারে 
কোন কারে, হস্তাগ্গেপ করিওনা 1 [৪ ও 

বস! মনে কর যে দেশের, রাজা আবিহান, অত্তাচারী 
ওঁ পীরোপাঙ্তাহী হয়, বব দেশের প্রজাগশের ছর্গতি 'ও হতপ্রী 
কাদাচও নিরাক্তত হইযার নহে । প্রজাপুজের প্রতি পুক্রবৎ 
বাৎলল্য করা রাজার উচিত কার্ধ্য এবং মহৎ গুণ। তত্ভিঙ্ন 
স্তব্ধ ব্যক্তির ঘশঃ) জশিষ্ লোকের, মিত্রতা, অজিতেক্দরিয়ের 
কুল, বিষয়ির ধর্ম, ব্যসনির বিদ্যা, কপণের সুখ, গ্রমত ও 

প্রজ্াপীড়ক রাজা ইহার অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
ঘলতঃ প্রজার প্রতি অসদাচরপ করিলেই রাজাদিগ্ের শ্্রীবৃদ্ধি 
হয় এমত নহে, বরং উলিখিত পে অনি খটনারই. সন্তা- 
বনা | যেসন ছু ব্রণ অতিশয় নিষ্গীড়িভ হইলে অন্তরস্থ 
রস সকল উদ্ধার করে, তদ্রপ অধিকারস্থছ লোক্ষেরাও 

€শিইই হউক বা দুষ্টই হউক) অত্যন্ত নিষ্পীড়িত হইলে 
রাজার অপিষ্ট চেষ্ট1 করিয়া থাকে । অতএব বৎস! উল্লিখিত 
উপদেশ বাঁক্য স্মরণ রাখিয়! কার্য করিও) অপর নীতি বাক্য 
ব্্ম বলিতেছি । র 

দেখ বস! এই জগন্মগুল মধ্যে যত গ্রকার জীব জম্ত 
পণ্ড পক্ষী এবং বস্ত্র সকল অবস্থিতি করিতেছে, উহ্বারা সক- 
লেই সকলের সখয়েতে সাহায্যকারী হয়! কিন্ত মানরগণ 
ভ্রমবশতঃ বুবিতে ন। পারিয়া কেহ শক্র.কেহ মিত্র কোন, বস্ত 
'অপকারী' এবং কোন বস্তুকে সাহাধ্যকর বজিয়! থাকেন | এই 
কারণে নতিতখণ বিয়া খাকেন ষে, সকলের সঙ্গেই মিত্র- 
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করা বিধেয় 'নহে।। 8 8-- | 

বস! মলে কর, যে য ৌাস্ করে, সে. কখনও 
কাহার উপকারী ছে এখং আগ বক্ষার ভার যাহা গ্রুতি' 

অর্পিত হগ্, নে প্রিপাত্র 'শ্বাতীত কদাপিও,' অপকারী 

বলিয়া পরিগণিত হয় ন।$. কিন্ত চাকা পণ্ডিতের নীতি 

বাক্যে প্রকাশ জাছে ষে, “চোর, ক্তুকও শ্ৃহস্বামীর পাপ 

রক্ষিত হইয়াছিল। যথা, “বাঁনরেণ হতো রাজা বিপ্র স্চৌরেপ 
রক্ষিতঃ |” আরো দেখ! নিখিলগ্ক সকল বস্তু মধ্যে বিষ 

কোন প্রাণিরই প্রিয় বা উপকারী নহে, উহ্থা ভক্ষণ করিলে 
অবশ্যই জীবগণকে যৃত্যুকবলে পতিত হুইতে হয়। এবং 

ডুঙ্ধ সকলেরই প্রিয় ও.স্বাস্থাকর বস্তু ইহ! সকলেই স্বীকার 
করেন) কিস্ত লৌকিক ব্যবহারে দৃ হয়-ফে স্বরাক্রাস্ত হইয়] 

মানৰ্গণ এ বিষ ভক্ষণেই জীবন ধারণ করিয়। থাকে । তন্তিশ্ন 

সেই,মহোপকারী ছুপ্ধ পান করিলেই জীবন সংশয় ক্লেশিত 
হষ্টতে হয় । অতএব বৎস! এই পৃথিবীস্থ যাবতীয় বস্ত 
ও সমগ্র প্রাণি হইতেই আমাদের সময়েতে উপকার লাভের 
সম্ভাঘনা আছে । ন 

অতএব অদ্য এই পর্য্যন্ত দীতিবাফ্য বলিলাম, ইহা স্মরণ 
রাখিয্স। কার্য্য করিও, পুনরায় সময়াস্তরে বলিব, এক্ষথে 

শিক্ষালগে শিক্ষক সমীপে শিরা স্বীয় পাঠ্য পুস্তক অধায়ন। 
ফর । সু্পীল রাজকুমার পিত! কর্তৃক এতাদৃশ নীতি উপদেশ 
লা কৃতদ্কার্য্য হুইয়। সর্বদাই ভর্দালোচন। করিতেন এন 
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বগূর্বক, শিক্ষক: কর্তৃক, শিক্ষাঞ্রগালী আর্ত ইইতেন। । গুল্ক 

হাশরও দই স্ককুমায়সতি। বালকের; /তাদুশ,. উৎসাহ ক 
মধাশক্ি অন্দর্শনৈ : বৎপরোনাস্তি দন হইয়া" সর্বাদাই 
দুপদেশ প্রদান, করিতেন, | '.% : ১ 

।. একদ। রাজকুন্ীর ্ বীয -পাঠয পুস্তক ঘরে রাখিয়া এক 
খানি হৃতগ: পুস্তক, লইয়] পাঠশাবায় প্রবিই্ হইলে শিক্ষক 

ভাহাকে জিজ্ঞাল। করিলেন বঙ্গ ! ওখানি কোন্ পুস্তক 2 এবৎ 
কোথায় পাইলে 2. রাজকুমার বলিলেন ও. এক খানি নুতন 

পুম্তক, আমি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, ইহাতে নিতান্ত প্রয়ো- 
'জনীয় বিষয় সকল সন্কলিত হইবাছে, একারণ অদ্য হইতে 
'আমি এই পুস্তক পাঠ করিতে ইচ্ছ! করি, মহাশয় আমাকে 

পাঠ বলিয়। দ্িউন। 
শিক্ষক বলিলেন বধ্প ! প্রত্যহ নুতন নুতন পুস্তক পাঠ 

করিলে সত্বর বিদ্যোপার্জন হয় এমত, বিবেচনা করির? 
না । জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ 
প্রদান করিতেছি, প্রণিধান কর | হে শিষ্য ! মনে 
কির জ্ঞানের উন্নতি বিষয়ে কোন ফোন মানসিক গতিতে 
জ্ঞানের হানি, বং কোন কোন মানদিক গতিতে জ্ঞানের 

বৃদ্ধি হয়। অতএব. একদ1। বহুবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা 
অতীব অনিষ্টকর কার্ধ্য। দেখ ! যখন আমাদের/মনষ্যের ) 
মনোবৃত্তি আন্দোলিত হইয়া বুগ্পৎ বহুবিষয়ে সংযো- 
[জিত হয়, তখন এ রত্তি খণ্তীকৃত হইয়। প্রত্যেক রিষ- 
যেতে মনোযোগের হ্ানতা দৃষ্ট হয়। একটি বিষয়ও চিন্তা 
কিরিয়। সার সংগ্রহ করিবার অবকাশ হয় না। স্থৃতরাং একটি 
বিষয়ও উত্তসৰপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না ও মনোবৃত্তি 

*€ 

আপ 



ড়.  হহেমলতাণ 
উজ হই) ধকান উন্নতি, লাধন চিনা সন্তোষ লাভ 

৯ রি 

ধান” বিধর শিক্ষ/; কর 'আবশ্যকও তার কতদূর ্ 
ঠমিনা কর উপর্কত কহ অগ্রেই চিন্তা, দ্বারা স্থির .কর। 
স্উচিভ।, কারগ, একী, (বিষয়ে, 'াধিক' কাল মনঃ নংযোগ 

করিলে নত্বর তাহা! কেপে হাদরঙ্গ হ্য়।': ইত্যাকার 

সফলতালাভ করিলে হর্ষ ও. হু কমনোবৃতি অন্য বিষয়ে 
ধাবিত হয়। যে সকল মহথ ব্যক্তিগন' এক এক বিষয়ে অদ্ধি- 
তীয় কীর্তিস্তস্ত সংস্থাপিত করির! শিয়াছেন, ভীহার! এইৰপ:' 

শিক্ষাপ্রণালী শ্থির করিয়াছেন 1 : সেই প্রথালীতে শিক্ষা করি- 

লেই দত্তবর জ্ঞানের উন্নতি হইতে পায়ে । 
অধিক পরিমাণে পুস্তক পাঠ করিলেই জ্ঞানোক্নডি হয় 

এমভ নহে, ধরৎ উহা! এক প্রকার অনিষ্টের কারণ হয়। 
 ছেখ বাপু$! এক পুস্তকালয়ের লযুদায় পুণ্তক পাঠ করিয়া যে 
জ্ঞীনোপার্জন হয়, তাহাতে শিক্ষা! করণোপযুক্ত বাল্যকাল 

অতীত না হইলে কোন ফল দর্শে না, যেহেতু বাঁল্যকালো- 
চিত শিক্ষা করণোপযোগী পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া অন্য 
পুস্তক পাঠে ইচ্ছা হইলে বিপথে ভ্রমণের ন্যায় নিক্ষল হুইয়] 
উঠে/ যদ্যপি তাহাতে কথঞ্চিৎ অপরিপঞ্ষ স্বল্প জ্ঞান 
জন্মে রটে, কিন্ত তাঁহাও তাদশ মুল্যবান নহে। অতএব 
ছে শিষ্য.! বালকগণের পক্ষে এক পুস্তফের মশ্মাবগত না 
হও] পর্য্যন্ত দ্বিতয় পুস্তক পাঠ করা বিধিলিদ্ধ. নহে । 
কারণ অধিক পুস্তক পাঠের $ইচ্ছা হইলে বালকেরা স্বীয় 

্বীয় পাঠ্য পুস্তকের যে কোন অংশ কঠিন হয় ও অর্থবোঁধে 

ভক্ষম হয় তৎক্ষণাৎ তাহা! পরিত্যাগ করিয়। জন্য সরল 



শেষ্বিতীয় অর্থ । ৩৬ 

পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হয় । যেমন কোন ' বালক 'কঠিন পুস্তক 

পাঠে প্রবৃত্ত হুইয়] ব্যাকরণ বা অভিধানের প্রতি দৃষ্টি 
৷ করিয়া অগ্রেই বিয়ের দিবার প্রতি দৃষ্টি ' করিয়। 

থাকে। | 

এক এক খানি পুক্তক সতৃর পাঠ করিয়। সমাপন করাও 
শ্রেয়স্কর নহে । -দেখ বাপু! যে কোন ব্যক্তির একটি বিষয় 
হ্দয়ঙগম হওয়ার জন্য যত সময়ের আবশ্যক, অপেক্ষাকৃত 

সত্ত্বর- পাঠ.করিলে (কথিত আছে যে, যে বাক্তি যত শীদ্ত 
পদচালন। করে সে ঘথার্থ পথ হইতে তত ছুরক্তী হয়) অল্প 

কাল মধ্যেই পুস্তকাগারের জমুদায পুস্তক তাহার পাঠ কর! 
হয়। কিন্ত তাহাতে কোন বিশেষ জ্ঞানোপাজ্জন হইতে 

পারে না। অীম্মকালে মেঘের ছায়। ভূমির উপর দিয়] 

যেন্প সত্বর গমন করে, তাহার দৃষ্টিও পুস্তকের পত্রের 
উপর দিয়! তদ্রপ বেগে গমন করে । সুতরাৎ এ্রন্থৃকারের 

অভিপ্রায়ের প্রতি তাহার মনোযোগ হয় লা, সে তৎ্সন্বদ্ধে 

এই বলিতে পারে ষে “হা আমি, ইহ! পাঠ করিয়াছি” 

অতএব বালকগণ কিঞ্চিংকাল স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলেই 

বুঝিতে পারিবে যে, শিক্ষা করার প্রণালী একপ নহে, ইহাতে 

প্রচুর সময়ে অবিচলিত চিভের সহিত কঠিন পরিশ্রমৈর 

আবশ্যক। 

ছে শিষ্য! ভোমাকে পাঠ্য পুস্তক সত্বর সত্বর পরিবর্তন 
করার বিষয়ে আরও একটা উপদেশ দিতেছি | কোন বালক 
প্রত্যেক পুস্তকের ষৎকিঞ্চিৎ পাঠাস্তে ভাহা পরিত্যাগ পুর্বাক 
মনা নুতন পুস্তক পাঠে অভিলাধী হুইলে তাহায়ও উপ- 
রাক্ত মত ফললাতভ হয়। কারণ যাহার সুতন শুতন পুস্তক 



৩৬  ছেখলতা | 

 শাহঠই অভ্যাপ, পৈঠএক) পুস্তক, অধিক কাল পাঠ করিয়া? 
সন্তোষ বা অভীঃ দ্ধ করিতে;পারে না। স্ৃতরাৎ 
ধ বাক্তি- কোন. একটা [বিষয় শিক্ষা করিতে বিশেষ মনোযোগী 
হইয়! তথিধীের আবশ্যকী় পপুস্তকাদি। ক্রয় করিষা পাঠ 

ফরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহার পুর্বাস্থিত'অভ্যান বশতঃ ক্ষণকাল 

_ বিলম্কেই বিবেচন! হয়, যে ইহাতে 'কোন উত্তম উপদেশ 
বা সন্তোষজনক কোন : বন্ধ. নাই!. কাষেই তাহাতে 
কোন ফল দর্শে না। এ 

বৎস! এক্ষণে স্মৃতি শপ্তির উন্নতির বিষয় তোমাকে 
কিঞ্ধিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। .মানবগণের. 
মনোবৃত্তি বাল্যাবস্থাতে অতিশয় কমনীর থাকে, স্ুতরাৎ 
তৎক!ল হইতে মনস্থির করির। যেকোন বিষয়ের অনুধাবন 

কর| যায় তাহাই ক্রমে দৃঢ় হইয়া, স্থৃতিশক্তি পরিবদ্ধিত 
হয়। অতএব স্থৃতি শক্তির উন্নতির ইচ্ছুক হইলে মনোবৃত্তি 

স্থির রাখ! কর্তৃব্য। অন্যথা এক সময়ে নানাবিষয়ে মনোবৃত্তি 
পরিচালিত হইলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি না হইয়া বরৎ 

হ্রান হইতে থাকে, এবৎ শারীরিকও হানি হওয়ার 
সম্তব। দেখ! কোন বিষয়ের স্পষ্ট ও সম্পুর্ণ ভাবগ্তণ অব- 
গর্জহুইতে পারিলে তাহ! স্মরণ রাখা যায়। কিন্তু এস্থলে 
বাঁহ! (প্রয়োজনীয় বিষয়) ম্মরণ রাখিলে উপকার দর্শে! 

এমত ধিষয়েরই গুণ ও 'ভাষ অবগত হইতে হইবে । তন্তিশ্ন 

এক সময়ে বহু বিষয়ের আলোচন! করিলে (উপকারী ব! 
'অপকারী বিষয়ই হউক ) অবশ্যই বহু পরিশ্রমে শারীরিক 
হানি জন্মে এবং শিক্ষ! সকল বিফল হয় । 

উত্ত্মভাব ও পঙ্গরিন্যাসক প্রবন্ধ পাঠে স্থৃতি শক্তির 



তীয় সর্ঘ। তং 
উন্নতি হয়। নানা প্রকার নীতি পুর্ণ উপ্লাদেশ শ্রেণীবদ্ধ 
বপে ক্রমিক অভ্যাস “করিলে উহা, অনায়াসে অদ্পকাল 
মধ্যে মেধাদেবীর মন্দিরে 'অবস্থিতি .করে | কিন বিশৃত্বখল 
পে যেপ্বিষয় শিক্ষা করা যায় তাহাতে স্মৃতি ত শক্তির উন্নতি 
হয় না১উহা1বর্ষাকালের ইক্দধন্থু ন্যায় অত্যল্লকাল মধ্যেই 

অন্তরাকাশে বিলীন হইয়া থাকে। যদ্যপিও পাঠোপযুক্ত 

পুস্তকে মনোনিবেশার্থে নান! বিষয়ের আলোচনা ও মনের 
প্রফুলত। জন্যে কখন কখন আনোদ ও কৌতুকে কিঞ্চিৎকাল 
গত করার আবশ্যক, কিন্ত অধিককাল কিস্ব! সর্ধঘদ। আমোদে 

রত থাকিলে ' শিক্ষা করার উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া] কেবল 
তোঁধামোদ প্রিয় ও অলস হইতে হয়) এবং সেই সকল 

বিষয়ের আলোচঢন। ও নিম্ষল হয়| অতএব কঠিন পরিশ্রম 
স্বারা-শিক্ষ। ন করির। নিয়মিত পে শিক্ষা করিলে 'সহজেই 
স্মৃতিশক্তি বদ্দিত ও জ্ঞানোন্নতি হইতে পারে। 

শিক্ষা বিষয়ের কোন পুস্তক পাঠে কুতসন্কল্প হইয়! অন্য 

বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিলে শিন্ষীলাভ হয় না। হে শিষ্য! 

মনে কর কোন পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া তত্প্রতি বিশেষ 

মনোযোগ মন করিয়! অন্য কোন আমেদকর কি অপর 

কোন একটা বিষয়ের চিন্তা করিলে সেই পাঠ্য বিষয়ে কোন 

ফললাভ হয় না। বস্তৃতঃ উহ1 কেবল নিদ্রিত ব্যক্রির জন্গ- 

নার ন্যায় বৃখ। বাক্য বায় করা হইয়া থাকে । সুতরাং 

প্রত্যহ নুতন পুস্তক পাঠ করিলে তাহাতেও এপ ফলপ্রাপ্ড . 

হওয়া যার। যেহেতু বালকদিগের মনস্চক্ষু পুস্তকের সৌন্দ- 
ধ্যের প্রতিই দৃষ্টি রাখে, অথচ শিক্ষকের শাসনাতস্কে মুখে 

পাঠ করিয়। যায় । অতএব যাহা যখন পাঠ কিনব শিক্ষ! 
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করিতে হুয় তাঁহা'তখন মসশচক্ু দ্বার! | দৃষ্টি করিক়। স্থিরচিত্তে 
শিক্ষা করাই উচিত |. ১ 

যে; ন্নিয়মে শিক্ষা: করিলে অন্যান শিক্ষা্ান্ড ও 
জ্ঞানোক্সিতি হইতে পারে, তদ্বিষয়ক কিঞিৎ বলিতেছি 
প্রণিধান: কর। ( শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক পাঠ করিতে, 

হুইলে অগ্রে মরল ভাষার পুস্তকাবজী পাঠ.করিয়া প্রথমাবধি 

তাহার সর্্াবগৃত হওয়া আবশ্যক॥ তাহা হইলে বালকের 
শিক্ষার পথ সরল বলিয়া তৎপথাবলম্বনে ইচ্ছকক হয়, ও 
শিক্ষা জনিত ক্লেশ ও পরিশ্রম তাহাদিগের পক্ষে স্থখদায়ক 

বলিয়া বোধ হইতে থাকে, এবং মনোবৃত্ধি মার্জিত হইয়? 
ক্রমশঃ কঠিন ও কুটিল শব্দোচ্চারণে ও তদ্রসাস্বাদনে 
কৃতকাধ্য হইতে পারে । কিচ্ভ প্রথমেই কঠিন পুস্তক অধ্য- 
যনে প্রীবৃত্ত হইলে মনোবৃদ্তভিকে ক্ষমতার অতিরিক্ত চালন! 
কর। হয়| যদ্রাপ সাধারণ ভৃণাদির. দ্বারা সুক্ষরজ্জ, প্রস্তুত 
পূর্বক তদ্্বার! তারি কোন বস্ত বহুনের' চেষ্টা করিলে তাহা! 
শিদ্ধ হয়ু না, তদ্রপ মনোবৃত্তির সাধ্যাতীত কঠিন পুস্তক পাঠ 
করিলে লে পাঠ কার্যকর হয় না। কারণ শিশুদিগেের মন 
শব্দার্থ অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে, সুতরাং তদর্থে নানা বিষয়ে 
মনোনধ্যে তর্ক বিতর্ক ও চিন্তা করিয়! বুথ। পরিশ্রাম স্বীকার 
করে। অতএব এপ বহু পরিশ্রম করিলে মনোবুত্তি নিস্তেজ 
হয় বলিয়াই পগ্ডিতের! বালকদ্িগকে কদাচও এক কালে 
বু বিষয় শিক্ষা দান করেন না। মনোবৃত্তি নিস্তেজ হও 
যার আরও অনেক কারণ আছে । বল! মনে কর তোমাকে 
পুর্ব্বেই বলিয়াছি ““ বাল্যকালে মাঁৰবগণের মনঃ অভিশয় 
কোমল মৃত্তিকার ল্যায় থাকে । স্থতবীং তৎ্কাল হইতে মিত।- 
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হার ও পরিমিত টিটি, এবং শিক্ষিত মনোনিবেশ 
করিলে শারীরিক হানি না 1 হইয়। জ্ঞানোন্লতি হইতে পারে। 

যদ্রুপ হৃতন ক্ষেত্রে বীজবপন পুর্ববক নিয়ত যন্তব্বের সহিভ বারি- 
সেক করিলে সেই বীজ অঙস্থরিত ও অনভিদীর্থকাল মধ্যেই 
বৃক্ষট বলবান্ ও ফলবান্ হয়, তদ্রপ বাল্যকাল হইতে নিয়সিভ- 
পে উত্তম বস্তু আহার, পরিমিত পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যাভয 
এবং ষথোঁচিত ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরচালন! করিলে রাও 
সতেজ-ও মার্জিত এবং মন প্রক্ল হইয়। ক্রমেই বালকগণ 
উন্নতি সোপানে পাদক্ষেপণে সক্ষম হয়। কিন্ত বালকগণ 
বাল্যকাল হইতেই অমিত পরিশ্রম ও নিকৃষ্ট বসত আহার 
এবং অবিবেকীর সহবাস করিলে মনোবৃত্তি নিস্তেজ ও কুসং- 
স্কারে পরিপুর্ণ হওত স্মৃতিশক্তি রহিত হইয়া উত্নতি লাভে 
বিমুখ থাকে । 

অতএব বুদ্িবত্তি ও মনোবৃত্তি সতেজ থাঁকিলে স্মৃতিশক্তি 
অনায়াসেই উন্নতি সাঁধন হয়। স্মৃতিগুণের দ্বারা গত বিষ- 
য়ের তাৎপর্যা গ্রহণে সক্ষম হওয়] যায়, কিন্ত উহ] ন! থাকিলে 
মনুষ্যের মন এক কালে শুন্যময় হয়। কোন পুস্তক পাঠ 
করিলে কি কোন বিষয় অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলেও 
তাহাতে কোন ফল দর্শে না। একারণ বাল্যকাল হইতে 
উল্লিখিত নিয়মে আহার ব্যবহারাদি দ্বারা সনোবৃত্তি সতেজ 
রাখিলে স্মৃতিশক্তির উন্নতি হইয়া যে কোন বিষয়েই অনমো- 
যোগ করা যায় তাহাতেই উৎকৃষ্ট ফললাঁভ হওয়ার সম্ভব । 
অতএব বৎস! ইহ মনে করিয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ 
কর, ও নুতন পুস্তক সম্প্রতি পরিত্যাগ গুর্বক পাঠ্য পুস্তকের 
পাঠ সমাধ। কর । তাহা। হইলেই সত্তর বিদ্যাভ্যাস হইবে । 
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কা যাই! ছু বলিলাম উহ] স্মরণ গ্লাখিগ ; 
' এক্ষণে, নসর বিষয়ে কি বজিতেছি শ্রবণকর। শিক্ষাক- 
রার কল্পনা যতই.. উত্তম হুউক না কেন, তাহাতে দৃঢতাও 
ধৈর্ঘগধলন্বন করা আবশ্যক? অধৈর্ধ্য হইয়া ক্রমেই নুতন 
নিয়ম সংস্থাপন করিলে শিক্ষালাতের হানি হয়। একারণ 

গণিতের বলিয়াছেন যে, 'ধৈর্যযাবলঙ্ী হইয়! ষে কার্ধ্য করাায় 

ভাহাই কার্যে পরিণত হইভে পারে ৷ তন্ডিন্ন রুদ্ধিবৃত্তি চঞ্চল 

হইলেই যে কেবল স্বাভাবিক বস্তু দেখিয়। শুনিয়া জ্ঞানী হওয়া 
যায় এমত নহে । অতএব ধৈর্ধপাবলশ্বনে সক্ষম হইলে সম- 

য়ের উত্তঘ ব্যবহার ও কোন বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ কর! 

অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে | 

বস! মনেকর কোন বালক কোন একটি কার্ধ্যে অনন্য- 
| হইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে» এমত সময় কোন একটি নুতন 

বিষয় উপস্থিত হইল; অধৈর্য্যাবলম্বী বালক অনায়াসে 
স্বীয় প্রবৃত্ত কার্যে বিরত হুইয় সেই হৃতন বিষয়টি দর্শনে কি 

সেই গুতন কার্ধ্য সম্পাদনে ব্যগ্র হয়ঃ ফলে তাহার সেই প্রবৃত্ত 
কার্ধ্য অসম্পন্ন থাঁকে, এবং অর্ভিনব কার্য্যেও তাহার তাদুশ 

পটুতা প্রদর্শন করা হয় না। যেহেতু গুর্বাকার্ধা সম্পন্ন করার 
ইচ্ছাটা তাহার অন্তুঃকরণে বলবতী রহিয়াছে। বস্তুত 
যাহারা কোন কোন পুস্তকের তাৎপর্য গ্রহণে অপারগ হয় 

উহ! পুম্তকের কাঠিধ$ ভাব প্রবুক্ত নহে, অধৈর্য্যাবলম্বী- হয়! 

পাঠা বিষয়ে মনঃসৎযোগ না করাই তাহার প্রধান কারণ । 
অতএব শিশুগণের শিক্ষার্থে নির্জন স্থানই উপযুক্ত | 

এতদ্যতিরেকে অধৈর্য্ের আরুও কারণ আছে, মানব গণের 
মনোবুত্তি সহজেই চঞ্চল, তাহাতে আবার দময়ে লমর়্ে, 
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পতানুসোঁচন। ও বৃথা চিস্তাভে মন আকৃষ্ট হয়, স্থৃতরাং 
মন অধিক চঞ্চল ও অধীর হইরা শিক্ষা বিষয়ের প্রতিবন্ধক 

হইয়া উঠে। কিন্তু এই সকল গ্রতিবন্ধকের” এক মাত্র 
ওউষধি স্ববপ ধের্যয, ধের্যাবলম্বী হইয়! মনস্থির করিতে 
পারিলে সকল কার্যই ন্ুসম্পন্ন হইতে পারে। যখন 

পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন কালে অন্য একটা বৃথাচিন্তা উপস্ষিত 
হইয়া মনচঞ্চল হয়, তখন এ পুল্তকের প্রতি মনঃ সংযোগ 

পুর্নক উচ্চৈ€স্বরে পাঠ, কি পাঠ্য বিষয়ে স্থির চিত্তে স্মরণ 

করা, অথবা তাহা লিপি করিতে মনোযোগ করাই কর্তব্য! 

তাহ] হইলেই আর চিত্ববৃত্তি চঞ্চল হইতে পারে না। বরং 

ক্রমে, সেই ব্থ। চিন্ত। ও গতান্ুমোচনা অন্তর হইতে অন্তর্িত 
হইয়া পাঠ্য বিষয় কি লিপি বিষয়ের সঙ্কল দুঢ় হইতে গারে। 

কলতঃ বৃথা চিন্ত! ও গতানুসোচন! ষে কত অনিষ্টকর কার্য 
তাহা বল। বাহুল্য । যাহার] এ সকল বিষয় ধৈর্ধ্যাবলশ্বনে 

অক্ষম হয় তাহারা শীন্্ই বিপদাপন্ন হইয়া থাকে । এমন কি 

কতলোক সেই অলিক চিন্তার বশবর্তী হইয়া বাতুলতাকে 
প্রাপ্ত হয়? অথব। অন্যান্য ভীষণ রোগ সমুহের করাল কবলে 
পতিত হইয়া থাকে, অতএব বৎস ! ধৈর্য্য, ক্ষমা, শান্তি) দয়া, 
এবং বিবেক ইতাদি কতিপয় বৃত্তি অবলম্বন কর। মান্বগণেক্র, 
অবশ্য কর্তব্য কন্ম জানিবা। উহার অভ টবে কোন মন্ুষযই 
বিজ্ঞত1 ব্ধপ উত্তমোপাপি লাঁভে সক্ষম হইতে পারে ন|। 
এক্ষণে স্বীয় পাঠ্য বিষয়ে মনোনিবেশ পুর্ধাক শিক্ষাকার্ষেো 

রত হও, পুনঃ সময়ান্তরে নীতি উপদেশ গ্রাদান করিব। 

অনন্তর রাজকুমার শিক্ষক কর্তৃক এবম্বিধ উপদেশ লা 
শিক্ষ। কার্ষ্যে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়। সর্বদাই বিদ্যাভ্যালে রত 

১] স 
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ছিলেন । স্থতরাৎ তিনি অনভিদীর্যকাল মধ্যেই সমগ্র বিদ্যার 
গারদশশর হইয়া পিতামাত। এবং শিক্ষকের মনোরঞ্জন করিতে 
লাগিলেন % | যেহেতু বাল্যাবস্থায় শিশুদিগের মন উর্বর। 

ভূমির ন্যায় অত্যন্ত সরস ও কোমল থাকে সুতরাং উর্বর! 
ক্ষেত্রে বীজ বপণ করিলে উহ1 অচিরেই অঙ্করিত হয়। 
বিশেষতঃ বাল্যাবস্থায় মাতৃবাক্য শিশুদিগের পক্ষে অন্ুল- 

জ্ৰনীয় মহামন্ত্র স্ববপ। ফলতঃ মাতভৃবাক্য (সছুপদেশই 

হউক বা অসছুপদ্ধেশই হউক) যতদুর হ্বদরগ্রাহী হয়, 
শিক্ষকের উপদেশ দুরে থাকুক ইঞ্টমন্ত্রও তদ্রুপ হৃদয়গ্রাহী 
হয় না। 

স্ৃতরাৎ মাভৃবাকো বালকবালিকাগণ অতি লহজেই 

সুশিক্ষিত হইয়] উঠে সন্দেহ নাই। তৎপ্রমাণ বর্তমান কালেও 

বিশেষ কপে প্রাপ্ত জওয়া যায় । পাঠকগণ মনে করুন অশি- 

ক্ষিত জননীর! অদ্যাপিও বালক বালিকা গণকে শান্ত রাখার 

জন্য বলির়। থাকেন ষে, “বৎস! ওখানে যাইও না, বা রোদন 

করিও ন ইত্যাদি” এ দেখ, জু জু বুড়ী আদিতেছে। 
এইবপ বাক্য বণ করিয়। আর বালক বালিকাগণ প্রাণান্তেও 

এ নিষিদ্ধ পথে গমন বা রোদন করে ন]। আবার যদি মাতা 

বলেন যে “বৎস! আহার কালে ভোজন পাত্রে লিপি 

করিলে, এবং পাঠ্য বিষয়ের আলোচনা করিলে স্মৃতি- 

০৪৫ সপ ও পপ ৯ আপা এ পাপ ০৫ শপ পি ৯ পপি আপা পাও শপ শি পা পন জাপা সক ৯ 

ক এস্থলে অনেকে এরূপ তর্ক কারতে পারেন যে? রাজকুমার শিশ্তকালে 

এতাদৃশ সময়ে অস্পকাল মধ্যে কিরূপে সমগ্র বিদ্যার পারদ হইলেন ? 

কিন্ত তছিৰয়ে সুশিক্ষিত পিতামাতা এব* শিক্ষষ্ধ একমাত্র কারণ বলিয়। 

প্রতীয়মান হয়। 
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শক্তি পাঁরবদ্বিত হয়” তবে বালক বাঁলিকাগণ, তাহাই 
করিয়। থাকে! অতএব রাজকুমার যে পিতামাত। ও 

শিক্ষকের উপদেশে স্বল্লকাল মধ্যেই বিদ্যাভ্যাস করিয়া- 

ছিলেন প্রাগুক্ত দৃষ্টাস্তেই তদ্দিষয়ের সম্দেহোচ্ছেদ হইতে 
গারে। 



তৃতীয় সর্গ। 

অনস্তর রাজ! দস্তবাট স্বায় বাদ্ধক্য সময় সম্মুখীন দেখিয়! 

সুযোগ্য তনয়ের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্বক তাহাকে 
রাজস্ত্বে অভিষিক্ত করিলেনঃ এবং স্বয়ং সংসারভাঁর হইতে 

অবসর গ্রহণ করিয়াইঞ্ারাধনায় কালাতিপাঁত করিতে লাগি- 
লেন। বিনোদ মিংহও ম্শিক্ষিত এবং সমগ্র সদ্গুণের 

আধার শ্বদ্ধপ, অতএব তাহাতে কি না সম্তবে? তিনি 

পিতার নিয়োগানুসাবে বাজপাটে অধিবেশন পূর্নক সুশৃঙ্খল 
ৰকপে রাজ্য শান ও প্রজা! পালন করিতে লাগিলেন । 

রাজকুমারের সছ্িচারে ও ন্েহকৌশলে প্রজাপুঞ্জ 

পরম স্থুখে ও নিরুদ্ধেশগে সময় যাপন করিতেন। ফলতঃ 

কর্ণাট নগর তৎকালে রামরাজ্যের ন্যায় হইয়াছিল | গ্রজা- 

বর্গের দুঃখ ক্লেশ আকাশ প্রন্থনের ন্যায় ছুষ্পাপ্য হইয়!- 

ছিল । কেহ কাহাওও প্রতি দ্বেষ হিংমা'করিত না, সকলেই 

সতীর্থগ্রণয়ের পরাকাষ্ঠ। প্রাণ হঈর্া অবস্থান করিতে 

লাগিলেন। 

বিনোদ সিংহ দিংহাসনাসীন হইয়। নীতি বিদ্যার পার. 

দর্শি ও রাঁজকার্ধ্য পর্যালোচন। বিষয়ে যার পর নাই সুশিক্ষিত 

হইয়| উঠিলেনঃ এরং এন্ধপ ন্যায়বান হইলেন যে, মহজ্জ- 
নোচিত কার্যকলাপে কদাচ পরাজ্ুখ হইতেন না। তিনি 

বিপন্ন জননিচয়ের সছুপদেশ দ্বারা কি শারীরিক পরি- 
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শ্রম দ্বারা অথব1 অর্থ ব্যয়ের দ্বারা যথাযোগ্য উপকার 
করিতে অনুাত্রও ক্রি করিতেন না। ফলতঃ নীতিপর- 
তাদি সদীণনমষ্ি তাহার হৃদয়মুকুরে একপ 'প্রতিবিশ্বিত 
হইয়াছিল যে, তিনি অনিশ রাজনিয়ম, সৎক্রিয়া, সদাচার, 

এবং পরোপকার কপ মহামুর্তি ব্যতীত আর কিছুই অব- 
লোকন "করিতেন না! নিয়ত দীন দরিদ্রের প্রতি দয়! 
দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিতেন, এবং ততই তান্ত্রিক চতুর্থাশ্রমী 
প্রভৃতি মহাজনগ্রণ সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট হইয়। ধর্ম প্রস্তাব 
ও পুরাণোক্ত প্রসঙ্গাদি সদালাপে সময় যাপন করিতেন। 
কেহ কোন সত্পরামর্শাকাঙজ্ষায় দম্মুখীন হইলে ন্যায় ও 

ঘুক্তি অনুসারে যথাসাধ্য সদুপদেশ প্রদানে পর্িতুষ্ট করি- 
তেন। এবং হিতোপদেশ দ্বারা লোকের এবপ প্রতীতি 
জন্মাইতেন ফে,ত্াহার উপদেশানুসারে প্রগাঢ় বিসুঢ় ব্যক্তি- 
রাও জ্ঞান লাভে বিমুখ হইতেন না। 

একদা রাজকুমার বুধগণে পরিবেষ্টিত হইয়! সভামণ্ডপে 
উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একটা যুগশাবক নিষাদাতিঙ্গে 

ত্রস্ত হইয়া বেগে আগমন পূর্বক সভার সম্মুখস্থ উদ্যানে 

প্রবিষ্ট ও লুক্কার়িত হইল। তাহার অব্যবহিত ক্ষণেই 
কৃতান্তান্থজ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ রক্তামক্ষ বৃহৎকায় ভাঁষণাকার 
এক শবরষেন! শরহস্তে করিয়। « গেল গেল খর ধর” বলিয়। 

চীৎকার করিতে করিতে কথিত হরিণশিশুকে লঙ্গ করির। 

তাহার পশ্চান্ডাগে আগমন করিল। 

দয়ার চিত্ত যুবরাজ হরিণার্ভকের ভীরুতা ও মেধ- 

লোলুপ নিষাদের ব্যগ্রতা ও যুগপৎ সদয় সভম্ম দেখিয়! 
বিস্ময়াপন্ন হুইর়। মৃগবৎসকে আশয় প্রদান করিলেন, এবং 



ধর হেমনত! ও 

আসিযাশী শবরকে ডাক নিয়া আমুল বৃত্বান্ত জিজ্ঞাস! করি- 
জেন। নিযাঁদ বলিল মহ্ছাশয় ! আমি শৈলবানী মাৎসাশী 
মানর, ব্যাধবৃত্তি দ্বার জীরনযাত্রা নির্বাহ করিয়! থাকি। 
তাহাতে অদ্য বিজন: ভ্রমণে নিষ্কান্ত হইয়! একটী হরিণ- 
শিশুকে লক্ষ্য কারয়। শর নিক্ষেপ করি, দৈবছুর্বিপাকবশতঃ 

নিক্ষিপ্ত শর মৃগগাত্রে নিপতিত না হওয়াতে মৃগশাবক লক্ষ্যা' 

স্তরিত হইয়া শরহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়! আপনকাঁর 
উদ্যানে পলায়ন করিয়াছে । এক্ষণে আজ্ঞ। হইলে উহাকে 

লইয়। স্বস্থানে প্রস্থান করি। 

রাজকুমার বলিলেন নিষাদবর ! স্থির হও দৈর্ধ্য অবলম্বন 

কর, ত্বদীয় অভীপ্নিত মদ্য মাংসাদি খাদ্য বস্ত প্রদান করি- 

তেছি। অগ্রেআহারাদি দ্বার! ভূপ্তিলাভ্ভ করঃ পরে হুরিণ- 

শিশুটা লওয়ার বিষয় থে হয় বিহিত করা ষাঁইবে। ব্যা 
স্বভাঁবতঃ নরাকৃতি বন্য স্তর ন্যায় নির্বোধ স্থৃতরাৎ রাজ- 

কুমারের সছুপদেশ তাহার নিকট নীরস কাষ্ঠ সদৃশ বোধ 

হওয়ায় ক্রমেই তাহার স্দয়ে তমোগুণের আবির্ভাব তইয়? 

উঠিল। তখন ব্যাগ রাগান্ধ ভুইয়া বলিল “" মহাশয় ! 

উদ্রানলে কলেবর দগ্ধ হইতেছে, এক্ষণে বিলম্বের সময় 

নভে, তুমি তাড়িত মৃগশ!বকটকে ত্বরিত বহিষ্কৃত করিয়। 
দাঁও, নতুবা ঝটিতি শরজালে তোমাকে সগণ বেষ্টিত করিব” । 
এই ব্িয়! করস্থ নিশিত শর উত্তোলন করিল। 

রাজকুমার ব্যাধের ঈদৃ'শ উগ্র স্বভাব দর্শনে তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে মদ্্যতাংসাদি বিবিধ আহারীয় বস্ত প্রদানে পরিতৃপ্ত 

করিয়। মমীপস্থ আসনে উপবেশন করাইলেন। এবং হিতো', 

'পদেশ দ্বারা গ্রবোধ প্রদান পূর্বক বলিলেন ছে বার পুরুষ! 
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তুমি এবন্বিধ নিরপরাধি জীবসমুহের বিনাশ করিয়। ম্বয়ং 
কলুষিত হইতেছ কেন? দেখ! এট অনন্ত ব্রদ্মাশড মধ্যে 
ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণকরিয়! কেহই চিরজীবিত নহে ? সকলেই 

যথাকালে মায়াময় কলেবর পরিত ত্যাগ" করিয়া শমনালয়ে 

গমন করে, কিন্তু পাপ পুণ্য.জনিত ছুঃখ সুখ কদাচ প্রি 

ত্যাগ করিতে পারে না, উহা! অবশ্যই ভোগ করিতে হয়! 

একারণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তির! কদাপি পরানিষ্টে হস্ত বিস্তার করেন 

ন1। অতএব তোমাকে কিঞ্চিৎ হিতকর নীতিবাক্য বলিতেছি 
প্রণিধান কর। 

লোক যতই অজ্ঞান ও ক্রোধান্ হউক ন না কেন উদারানল 

নিবৃত্তি হইলেই কিঞ্চিৎ শান্তভাবাবলম্বন করে। সুতরাং 

ব্যাধের সেই ভীষণ তমোগুণ কথখিংৎ ত্রান হইল । পরে ব্যাধ 
বলিল মহাশয়! আমি পাহাড় প্রদেশীয় নিষাদদ নগর 

আঙ্গিষভূক্ মানব, বন্য জন্তর ন্যায় উদর চিন্তা ব্যতীত অন্য 

চিন্তার বাধ্য নই। স্থতরাৎং ব্যাপবৃত্তি দ্বার। জীবিক। নির্ধাহে 

সছুপদেশের প্রয়োজন কি? রাজকুমার বলিলেন ব্যাধ ? 
পডুপদেশ, নীতিকথা এবং হিতবাক্য মানবগণের অতাৰ 

উপকারক | উহার দ্বার! জ্ঞান লাভ হইয়া ইহকালে স্ুখ- 

সম্তে।গ কর যায় এবং চরমে, শরম পুরুষার্থ লাভ হয়। 

এক্ারণ বুধগণে “ নীতিশান্ত্র এবং ধন্দ্দোপাননাদি,শিক্ষা কর। 

মনুষ্যগণের অবশ্য কর্তব্য” বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ব্যাধ 

বলিল মহাশয়! তবে কি প্রকার নীতিবাক্য, এবৎ সছুপ- 

দশ কাহাকে বলে অগ্রে তাহা বলুন, পরে আর সকল শ্রবণ 

করিব 

রাজকুমার বলিলেন তবে শ্রবণ কর। শাস্ত্রে এপ 
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কথিত আছে দে, (পু্্যং পরোপকারপ্চ, পাপঞ্চ পর 
ীড়নে) পরোপকার কপ. মহাপুণা হইতে আর কোন 
কর্মেই শাদুক্ পুণ্য হয় নাঁ। এবং পরের পীড়। জনক 
কলুষময় ক্রি হইতে অধিক পাপ আর কিছুই নহে। অভ- 
এব ব্যাধ । ইহা মনে কর, কদাচ পরের অনিষ্টকর কার্যে 
হস্ত বিস্তার করা উচিত নহে । পরের মান প্রাণ ধর্ম কম্মা- 

দির হানি কর্ণ না। স্বার্থের নিমত কাহারও হিৎসা 

করিও না, অথবা পরের মানসিক ক্রেশজনক কটুবাক্য 

প্রয়োগ দ্বারা কাভাকে ছুঃখিত করিও না। যেহেতু সর্ধ- 

ব্যাপা সর্থাধাব সন্দশক্ভিমান্ সর্কেশ্বর সর্বঘটেই সমভাবে 

অবস্থান করেন, সুতরাৎ জীবের প্রতি অস্ত্রাধাত কর মানৰ- 

গণের পক্ষে সর্ধতোভাবে অট্বধ এবং পরমেম্বরের অনভি- 

প্রেত কার্য । অতএব শারীরিক ও মানদিক ক্লেশ স্বীকার 

করিয়াও সাপ্যান্থুমারে পরের উপকার করিও ; বিপদ্াপন্ন 

প্রাণিপুঞ্জের বিপন্ন দশা উৎসম্ন করণার্থে যথোচিত যদ 

করিও । ফলতঃ অহিৎসা পরম ধন্ম ঠিক জানিবে। আর 

শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অরোপার্জন ও নিরুমিত ব্যয়ের 

দ্বার| জীবিকা নির্বাহ, সতত সাধুসঙ্গ ও দদালোচনা কর! 
মানবগণের অবশ্য কর্তব্য। তাহা হইলেই এঁহিক সুখ- 

সম্ভোগ ও পরিণামে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। 

ব্যাধ বলিল মহাশয়! পরিণাম, পরম পুরুষার্থ, এবৎ 
 পরমেশ কিমাকার ? এবং তাহা কি ৰূপেই বা খেতে হয়? 
আর খেলেই বা কি হইয়। থাকে 2 ভাহা বর্ণন করুন । 

রাজকুমার মনে মনে চিন্ত। করিতে লাগিলেন “ ছায় ! এই 

পাষণ্ড পেট্ক পেটের চিন্তা বৈ আর কিছুই জানে না, ইহাবে। 
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সছুপদেশ ও নীতি বাক্য দ্বার! সম্ব্র্ণবঢ করার আশ। সুদুর . 

পরাহত দেখিতেছি। যাহা হউক নীতিজ্ঞের] বলিয়াছেন 
“ পরিশ্রম কদাচ নিক্ষল হয় না” ফলতঃ কঅদ্যই হউক 
বা কাঁল বিলম্বেই হউক সফল হইবেই সন্দেজ নাই | অতএব 
ইহাকে প্রগাঢ় অনভিজ্ঞ বলিয়। শিক্ষা দানে বিনুখ হুওয়। 
যুক্তিযুক্ত নহে” ইত্যাদি ভাব্য ভ/বনানভ্তর রাজকুমার 
বলিলেন ব্যাঁধ। যে সকল বস্তু পরিণাম ভোগ্য নহে: 

তদ্ঘিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিতেছি শঅবণ কর। 

জগৎপাঁতা জগদীশ্বর « ভূত ভবিষ্যৎ, এব, বর্তমান ” 

এই তিনটী কাল নিকপণ করিয়াছেন । তম্মধ্যে যে কাল 

বিগত হইয়াছে তাহাকে ভূত, যেকাল আসিতেছে তাহাকে 
ভবিষ্যৎ, এবং ইহকাল € এই যে সময়) ইহাকে বর্তমান 

বলে) কিন্ত দেহধারীনম্বন্ধে ভবিয্যৎ কাল অর্থাৎ অব" 

স্থাস্কুরকে পরিণাম বলিয়া শান্জরকারেরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন | 

স্থুতরাং সেই পরিণামে যাহাতে জন্ম ও জরা মৃতুষভয়তিরো 

ভিত করির! গরম পুরুষ পরাতপর পরমেশ্রের জ্রিজপত্র 

হইয়া ট্ুরুবল্যধামের অতুল্য স্থখসস্ভোগ কর! যায়, তাহা 
গনুধাগণের অবশ্য কর্তবা কর্মাও তাহাতেই পরম পুক্ুযার্থ 
লাভ বলা যায় । এবং বর্তমান জন্ম ইহকাদ যাহাতে 
পরমস্থখে অতিবাহিত কর! যায় ভাহাকেই এহিক স্কুখ বলে" 

আর পরমপুরুষার্থ শব্দেতে চতর্বর্গ ফল বুঝায় অর্থাৎ ধর্ম, 

অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি প্রকার! এক্ষণে পরমেশ্শ 

কাহাকে বলে এবং তিনি কি পদার্থ তাহা শ্রবণ কর। 

*€ পরমেশ ৮ ষাহাকে বলে তাহার আকার নাই নিরা- 

কার,নিম্মল, নির্ষধিকারঃ নির্বিধ্বংশি ব্রহ্ম পঙ্গার্থ, অথচ পর্ক- 
৭ 



&5 | হেমলতা | 

শক্তিমঙ্পন্ন। এই নিখিল জগৎ তিনিই হজন. করিয়াছেন। 

তিনি মসে করিলে লিমেষ মধ্যে. ইহা! বিলয়, এবং , পুনঃ 

স্বজন করিতে পারেন ।.-.এই ব্রহ্মাগুমধ্যে যতকিছু আশ্চর্য 

দেখিতে পাঁওয়! যায় ইহ! সকলই তাহার বিভূতি ও 
রচনা কৌশল। তাহার অনুজ্ঞ) ব্যতীত পাংশুটও স্থানান্তর 
হইতে পারে না। তিনি ভোমাতে আমাতে পশু পক্ষী কীট 

পতঙ্গাদি সমুদয় প্রাণিপুঞ্জেতে, এবং বলী, পাদপে" জলে 
লে দর্বত্র সমভাবে বিরাজমান থাকাতে তাহাকে সর্ক- 

ব্যাপী সর্বশক্তিমান এবং সর্বাধার বলা যায় । আর তাহার 
অবযবাদি দৃষ্টিগোচর হয় ন! বলিয়। তাহাকে নিরাকার ব্রহ্ম 
ঝল। যায় । 

ব্যাধ বলিল মহারাজ! আপনকার বাক্য গুনিতে 

শুনিতে ক্রমশঃ আমার শ্রবদস্পৃহ| প্রবল হইতেছে, অতএব 
আপনি ইভ্যগ্রে যে পাপ, পুণ্যের কথা বলিয়াছেন) তাহা 

কিপ্রকাঁর এবং উহা কিকপে উৎপত্তি ও ক্ষয়ও প্রাপ্ত হয়, 

আর তাহাতে কিকি ফললাভ হইতে পারে তত্বাবদ্বর্ণল- 

দ্বার! শ্রুতিদ্বরাকে পরিতৃপ্ত করুন। ব্বাজা বিনোদ 

সিংহ অতঃপর ব্যাধের ঈদৃ'শ শ্রবণচিকীর্াা ও সরল ভাবের 

আবির্ভাব দর্শনে সাভিশয় আজ্লাদিত হইলেন। এব মনে 

মনে চিন্ত। করিলেন ষে, সন্ধার! শ্রবণে ইহার যেৰপ মনের 

আকুষ্টতা ও ব্যগ্রতা দেখা যাঁয় ইহাতে জ্ঞানবন্মের সোপান 
তেণিতে পাদক্ষেপ করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। যাহ! 

হউক ইহাকে বিশেষকপে উপদেশ প্রদান করাই শ্রেরস্কর | 

তদনজ্তর বিনোদ সিংহ বলিলেন ব্যাধ ! তোমার এই 

মহৎ চিকীর্ষ। দর্শনে আমি ঘার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হই- 
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লাম, অতঞ্ব পাঁপ পুঁণোর বিষয় বিশেষে বর্দন করিতেছি 
প্রবিধান কর।' মনে কর যদ্ধপ মানবগণ বাল্যাবস্থার যৃন্মর 

পুত্তলিকা প্রস্তুত পূর্বক তদ্দারা, ক্রীড়। করে; : তগ্রুপ সর্ব শক্তি 
সম্পন্ন জগদীশ্বরও এই জগছ্ুহ্ষাওড মধ্যে মানর ও. পণ্ড 
পক্ষ্যাদি সথজন করিয়া তাহাদের ক্রীড়। কৌতুক লন্দর্শল 
করণাভিলাষে পাপ, পুধ্যৰূপ ছুইটী পথ ও গ্রস্ত ও প্রদর্শন 
করিয়াছেন। 

এ-বত্ব দ্বয় অতি সুদৃশ্য, কিন্ত তন্মধ্যে পাপবক্ অপেক্ষা 
কৃত সরল ও দর্শন রমণীয়, এবং পান্থগণের গন্তব্য | সুতরাং 
্রান্ত পান্ধুগ্রণ পুণ্য কুর্টল বন্ধে গমনেচ্চ না হইয়া কণ্ট কাঁ- 
কীর্ণ কেতকী কুন্থমবৎ পাপ মার্গগামী হইয়! বারংবার 
কঠোর জঠোর যাতনা ভোগ করত পরম পিতা পরমেশ্থরের 
দিদৃক্ষ। সম্পাদন করে। 4 

পুণ্য বন্সের কথ। কি বলিব 2 এ পথের প্রথম ভাগ এপ 
কুটিল ও দু'রবগাঁহ যে, উহা দৃষ্টি করিলে প্রাণি মাত্রেরই 
তন্মার্গগামী হওয়ার ইচ্ছা হয় না। বস্তুতঃ প্রদর্শক কর্তৃক 

উপদিষ্ট 'হইয়] গমনে-প্রবুস্ত হইলে যতই অগ্রগামী হইতে 
থাকে ততই খজু ও সন্মার্গ বলিয়া গমনেচ্ছা বলবতী হয়। 
আহা! কি আশ্র্য পথ! উহ| জ্ঞান নেত্রে দর্শন ন: 
করিরা বাহ্য নেত্র দ্বার দুষ্টি করিলে কদাপিও সরল বলিয়। 
বোধ হয় নাল যেমন দুরবীক্ষণ বস্ত্রের এক দিক দ্বারা দর্শন 
করিলে দুরস্থ বস্ত. অতি সন্মিহিত এবং অপরদিক দ্বারা দর্শন 
করিলে প্রক্কৃতিস্থ হইতে ও দুরস্থ বোধ হয়, ইহাও ঠিক তদগ্গু 
কপই বটে। দেখ! বাহলোচনে কোন একটী পদার্থ লক্ষ্য 
করিলেও অন্তঃকরণে অন্য একটী চিন্তার আবির্ভাব থাকিলে 
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ূ ধঁণ্বাছা টি কার্যকর হয় নাঃ তজ্জপ মং টনি (জ্ঞাননেত্র ) 

'উদ্মীজিভ না হলে € সৎগথ ) নাগ" সরল ৰপ দৃষ্টি ও 

স্থগম্য বলিয়া বোধ হইতে পারে ন।। 

পাপ পথের তদ্বিপরীত ভাব, ই পথের প্রথম ৭ অর্থাৎ 
মুখস্ত” অতিন্থদৃশ্য ও নানাকপ আমোদ কর, এবং আশু 

.জ্ুখকর। উহা নেত্রগোচর "রুরিয়াই পান্থ গণের মানস 
মাতঙ্গ বিচলিত ও অচির গমনেউৎসুক হইয়া থাকে, বস্তুতঃ 
তৎকালে সেই মন বারণকে 'ধৈর্য্যাহ্ শ দ্বারা বারণ না করিলে 

পরিণামে এ পথে নাঁনাৰপ ক্রেশ ভোগ করিতে হয়। কিন্ত 
সানবগ্রণ ভ্রান্তিবশতই উহা বুঝিতে না পারিয়' আগ্ুজুখ 

লাভের দুর্লোভে ইক্ক্রির ংযমনে বিমুখ হইয়। সেই কুবর্্ 
খমনে কোন ক্রমেই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। এই কারণে 
বুধগণে ইন্ড্রিয়সংষমন) রিপুদ্মন ও ধৈর্য্যাবলন্বনাদি 
সদগ্ুণ সমূহ মনুষ্যদ্দিগ্ের কর্তব্য কর্মের অগ্রগণ্য ঘলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন ।: অতএব পুর্ব কথিত ““পুণ্যৎ পরোপ- 

কারশ্চ পাঁপঞ্চ পরপীড়ণে” এই বাক্যটাই ঠিক জানিবা। 

পরের উপকার করিলে পুণ্য সঞ্চয় এবং ক্রমে তাহা৷ বৃদ্ধি 
হয়, আর পরের পীঁড়জনক কন্ম করিলে পাপ সঞ্চয় ও 

তাহা পরিবর্ধিত হয়। 

“ধ্যাধ বলিল মহারাজ! পাপ পুণ্য যেকপে উৎপত্তি 
ও পরিবদ্দিত হয় তাহা শ্রবণ করিলাম, এইক্ষণে এ পাপ 

পুণ্যের ফললাভ কি প্রকারে হয় তাহা! বর্ণন দ্বারা সংশয় 

দুর করুন। হিনোঁদ সিংহ বললেন তবে. শুবণ কর 1 পুণ্য- 
ক্র করিলে নর সমুহ ইহকালে পরম সুখ সম্ভোগ "করে, 

এবং: পরকালে নিত্যধামে ; যাহাকে মানবমগ্ডলী স্বর্গ 
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স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন) অবস্থান ু ্ব্বক সংসংসর্গে 
থাকিয়। আসঙ্গলিগ্দার চরিতার্থ সাধন করিতে পারে। 
কিন্ত পাপকর্্দ করিলে ইহকালে মনের 'অঙ্ুখ জানত 
নানা প্রকার চিন্তা কর্তৃক ক্লেশিত হয় এবং 'পরকালে নিকৃষ্ট 
স্থানে অবস্থান গুর্ববক কুসৎনর্ন জনিত নানাৰিপে ক্রিষ্ট হইয়া 
অতীব ছুঃখে কালযাপন করিতে হয় । গাপ এবং পুণ্যের এই 
মাত্র ফল। | 

অপস্তর ব্যাধ বলিল মহাশয়! আপনি সৎকথ! যতই, 
বালিতেছেন ততই আমার শ্রুতিবিবর ল্লিগ্ধী হইতেছে, শ্রীবণ- 
চিকীর্য। বলবতী হইতেছে, এবং অন্তঃকরণ স্তিনিত হইয়া! 
আনিতেছে। অন্তরাত্মা পাপকর্দে প্রবৃত্ত হইতে সঙ্কো- 
চিত হওয়া, শ্থীয় আবাসভূমি শিরিকন্দরে গমনার্থে পদ 
চলিতেছে নঃ অতএব আপনি অন্ুকম্পা প্ুরঃহসর আরও 
কিঞ্চিৎ সদ্বার্তা বর্ণন করুন। 

বিনোদ দিৎহ ব্যাধের“সদ্ধার্তা শ্রবণে ঈদৃশ যর ও বিপুল 
আস্থা দর্শনে যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন 
ব্যাধ ! সদ্ার্ত। যতই আলোচনা করা যায় ততই বুদ্ধি হইতে 
থাকে, উহ শ্রবণে যদি তোনার একান্ত মানস হইয়। থাকে 
তবে ইহ1 অপেক্ষ। আ্কাদের বিষয় আর কি আছে? অত- 
এব অদ্য এই পর্যন্ত সমাপন করা গেল, সময়ান্তরে পুনঃ 
বর্ণন করিব| এক্ষণে তোমাকে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ নীতি 
বাক্যে উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। 

জগদীশ্বর আমাদিগকে হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় যে সকল 
প্রদান করিয়াছেন, উহ সকলই আমাদিগের উপকার 
সাধনার্থে, অতএব জগন্সিয়স্তা জগদীশ্বরের অভিপ্রীয়নুসারে 
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যে ইজ ছার! যে সৎকার্ধ্য' লম্পাদিত হইতে পারে তন্ারা 
সেই কার্ধা সম্পন্ন করিয়া সাধ্যানসারে লোকের হিতসাধন 
করিও! নৃশংস ব্যাপারের বশীভূত হইয়] কাহারো! প্রতি 
অদিষ্টাচরণ করিও না. স্বাদ! পিজি, দ্বারা লোকের 
সন্তোষ বিধান করিও । কদাচও কোন ব্যক্তিকে অপ্রিয় 

বাক্যে ক্ষুনমনা করিও না। সাধুসজে সদালাপে কালযাপন 

করিও । তাহা হইলেই ইহরালে স্থখ ও ১ পরিণামে পরম 
পুরুষার্থ লাভ করিতে পারিবে। 

এইকপে ব্যাধ বিনোদ দিংহ কর্তৃক সছুপদেশ দ্বার! 
জ্ঞানলাভ করিয়া করপুটে বিদায়ের প্রার্থনা করিল। 

| বিনোদ সিংহ পরম ্ৃষ্টচিত্বে তাহাকে যথোচিত 
নি ভিয়বাক্যে বিদায় করিলেন । ব্যাধ বিদায় 

হইয়া রাজাকে এবং সভসদ্গণকে অনিভবাদন পুর্ধবক স্বধাঁতে 
গমন করিল। সভাস্থ সকলে ব্যাধের ঈদৃশ নত্র স্বভাব ও 

শীলত1 এবং সতজ্ঞান দর্শনে যার পর নাই সস্তষ্তট হইয়। 
শিক্ষিত রাঁজ| বিনোদ সিংহের অসাধারণ বিদ্য। ও বুদ্ধি 

এবং বিপুল অধ্যবনায্মের ভূরি ভরি প্রশংস! কন্ধিতে 
লাগিলেন । 



চতুর্থ সর্। 

একদা রাজা বিনোদ সিংহ রাজকার্য্য, পর্যালোচন'য় 

বুধগণে পরিবেষ্টিত হইয়] সভাকুডিমে নিংহাসনে উপবিষ্ট 
আছেনঃ ইত্যবসরে পুর্বদিক হইতে বিমল কান্তি বিশদ 
বিভূতিভূষিত কণ্ে র্ুদ্রাক্ষত্রেণীলহ্বিত, জটাজুটে শিরঃ 

আচ্ছাদিত, কটিতটে ব্যান্্র্মাতৃত, কর নরক গৃহীত -এভা- 
তীয় ভানুর ন্যায় প্রশাস্তাকৃতি এক নন্ন্যানী সভামনুপে 

সমাগত হইলেন রাজ। তাহাকে অবলোকন করিয়! 
গষ্$ত্রোথান পুর্ববক 'যথাবিহিত সৎকার সহকারে গরণিপ।ত 

গুর্বক আসন পরিগ্রহার্থে মর করিলেন । 

সন্ন্যাসী মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীব্বাদ গ্রয়োগ 
পূর্বক আদনে উপাবিষ্ট হইলেন। রাজ বিনীতভাবে সঙ্গযাসী 
সমীপে উপবিষ্ট হইয়া! বলিলেন ভগবন্! কোন্ তীর্থে 
আপনকার ধন্মশাল] এবং কি নিমিত্তে কোথায় গমন. করি- 
য়াছেন জানিতে ইচ্ছা করি, আপন্সি কৃপাপুর্ধক বর্ণন দ্বার! 
চরিতার্থ করুন। সন্ন্যাসী বলিলেন বদরিকাশ্রমে তগস্যালয় 

আছে, অধুর্ন ভীর্থপধ্যটনার্থে বহিষ্কৃত হইয়া ত্বুদীয় অসার 
পসার বীক্ষণার্থে আগমন করিয়াছি । 

বিনোদসিংহ বলিলেন ভগবন্! আপনকার আকার 
প্রকার দর্শনে এবৎ বাক্যাতাদে এ ভূত্যের অন্তঃক'রণ তক্তি- 
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রসে আক্র্ট হইতেছে, ব্বাস্ন! যে, .আপনকাঁর নিকট কিঞ্চিৎ 

জীর্থেরানার্টিক্সয।আবণ 'করি। অতএব আপনি অনুকল্প। 
প্রকাশে বর্ণনাছারা চরিতার্থ করুন । সঙ্গ্যাসী বলিলেন 

রাজন! তীর্থের সাহাত্সয. অথিক ক্কিবন. করিব? সকল 

তীর্ঘই আপনার নিকটে বিরাজমান আছে, আলস্য পরি- 

ত্যাগ পুর্ববক দৃষ্টি করিলেই তন্মাহত্সিয অবগত হইয়া! মুক্তি 
সোপানে পদার্পণ করিতে পায়িবেন। ফলতঃ যাহ! দৃষ্টি 
করার জন্য জগদীম্বর উপায় করিয়া দিয়াছেন তাহ শ্রবণ 

কর। বিড়শ্বন। মাত্র । 

বিনোদসিহহ বলিলেন দেব! আপন নিকটে কোন 
তীর্থ কিৰপে বিরাজমান আছে? আর কিকপেই বা ভাহা 
দর্শন, কর। যাইতে পারে 2. তাহ। বিশেষকণে বঙ্ুন। 

যোগী বলিলেন রাজন! তরে প্রদান করুন যখ।।' 
“ ব্রহ্মব1 এক মিদমগ্র মালীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাপীৎ্ তদিদৎ 

সর্বমত্যজৎ” (বেদ) 
পুর্বে এই নিখিল জগৎ মধ্যে আর কিছুই ছিল না, 

কেবল এক পরক্রহ্ম মাত্র.ছিলেন। তিনি মনে মলে কল্পন! 
করিয়। এই সমগ্র জগৎ স্ৃষ্থি করিলেন । বস্ততঃ তাহার 
আকার বিকার কিছুই নাই। তিনি নিরঝয়ৰ; বিকাররহিত,; 
জ্ঞানস্ববপ, অনন্ত স্ববপ, মঙ্গলশ্বকপঃ নিত্য, নিয়স্তা, সর্ঝ- 

ব্যাপনী, অর্বাশ্রন, সর্ধশক্কিমান্, স্বতন্ত্র একমাত্র অদ্বিতীয়, 
পরিপুর্ণ, কাহারও সহিত তাহার উপম। হয় না, কেবল 

একমাত্র তাহার ইচ্ছাক্রমেই এই পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্য- 

কলাপ নির্বাহ হয় । 

বষেই সর্ধশক্তিসম্পন্ন পরমপিত1] পরমেশ্বর স্কন্টি করণা- 
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নন্তর মুক্তি বিধানার্থে জীবগণের শরীরের মধ্যেই সকল উপায় 
স্থির করিয়া দিয়াছেন, এবং এ উপায়াবলম্বনার্থে জ্ঞানৰপ 
চক্ষুও জীবগণকে দিয়াছেন। কিস্ত (যেমন 'এই পৃথ্ীর 

মধ্যে স্মৃতি ও কুমতি বিশিষ্ট নান প্রকার লোক আছে, 
তদ্রুপ দ্রেহাভ্যন্তরেও সদসৎ বিবিধশক্কিসম্পন্ন সাধু 
এবৎ অসাধু বিরাজমান আছে। তন্মধ্যে কাম, 

ক্রোধ লোভ, মোহ, মদ, মাৎবর্ধ্য এই 'ছ্য়টী অতিশয় 

ভুর্দাস্ত।, ইহার! সর্ধদা টবরভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, 
একারণ, রিপুপদবাচ্য হইয়া আছে) মোহবশত€৪ লোকে 

জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে সক্গম হয় না । বস্তুতঃ যে বাক্তি 
জ্ঞানসারধির সাহায্যে সংগ্রাম করিয়। কথিত ষড় বৈরী দমনে 
কৃতকার্ধ্য হইতে পারে সেই মহাজন, এবং নেই ব্যক্তিই 
দেহস্থ যাবতীয় তীর্ঘের ও পরব্রহ্ষের মর্দাজ্ঞ হুইয়া মুক্তি 
লাভ করে । 

বিনোদপিৎহ বলিলেন ভগবন্ ! দেহাভ্যন্তরে কোন্ 

স্থানে কি তীর্থ অবস্থান করে তাহ] বিশেষ পে বর্ণন করুন । 

সম্বাসী বাঁজলেন মহারাজ! দেহতত্ব*' অি আতিসুখ - 

জনকউহা যতই শ্রবণ করিবেন ততই অবণস্পৃহা বুদ্ধি 
হইতে থাকিবেক | যাহা হউক আপনার এই মহৎ জিজ্ঞাসা 

আবণে আম অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম, অতএব দেহস্থ 

'তীর্থের বিষ্বয় সজেক্ষপে বর্ণন করিতেছি অবপাঁন করুন । 

যোগী বলিলেন রাঁজন্ ! জগদীশ্বর সকল তীর্থই মাঁনব- 

গণের দেহমন্দিরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন * এবং তৎপর্য্য-. 
চল পাত ৯ পপ শিপ আসটপাস্পশা পপর লা পি সা ৯৮৯০-০প এক াপশা প আ ক এজপব এ ৯ পপ সি শর সদ জনি পচা এন পএস্থনজাজ পা 

কক অঞ্1ৎ সমগ্র তীর্ঘের আকর স্বরূপ জগজ্জাগরূক জগদীশ্বরের পর- 
যাণ অন্শ সর্ভূতে প্রতিবিস্থিত আছে, মুষক্কুগণ জঞাননেত্র দ্বার। 
অবলোকন করিন্সেই ভূমানল্দ লাভে সক্ষম হইতে পারে | 
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টনার্খে ধঈ্ানবপ শন্কিও দিয়াছেন |; কিন্ত মাঁনব্গণ মোঁহের 
দাসত্দায়াধন্ধ হইয়া জ্বান লাভে যত্ব ন করিয়া, সাকার 
দেবাদির প্রৃতিসুর্তি দর্শন লাভার্খেই ব্যস্ত রহিয়াছে, এবং 
দিগ্দেশান্তরে তীর্থ পর্যাটন করিয়া বৃথা কাল হরণ করে! 
বন্ততঃ বিমলব্রক্মজ্ঞানের উদয় না হইলে তীর্থ ও দেবদেবী 
দর্শনে কদাচও মুক্তি লাভ হয়না । (যথা) 

“ নকন্মণ| বিশুক্তঃ স্যাক্স চ মন্ত্রেণ বা নরঃ। 

আত্মন্যাগানমাজ্ঞায় মুক্তে। ভবতি মানবঃ1% 

€ নির্বাণতন্ত ) রঃ 
কর্ম দ্বারা, মন্ত্রোপাসন। দ্বারা, এবং আরাধন! দ্বারা 
মুক্তিলাভ হয় ন]; কেবল আত্ম দ্বার! আত্মাকে জানিলেই 
মানবগণ মুক্ত হইতে পারে । এতছ/তীত সাকার দেবদেবীর 

আরাধনা, এবং তীর্থ পর্যটন দ্বার কদাচও মুক্তিলাভ 
হইতে পারে না ইহ! নিশ্চয় জানিবে 177 

(যথা) 

« মনসা কম্পিত সুরভি নুণাঞ্চেন্মেক্ষসাধনী ।. 
স্বগপ্ুলন্েন বাজোন্রাজানেো মানবাস্তথা ॥” 

(নির্বাণ ) 

দি মনহ কলঙ্সিত দেবাদিরমূর্ত্িই জীবের মোক্ষ- 

সাধনের কারণ হয়, তবে স্বঙ্গলন্ধ রাজ্য দ্বারাও মনুষ্। 

সকল রাঙা হইতে পানে । অতএব মহারাজ: সুবিমল 

ব্রঙ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তি প্রদানে জার কাহারও ক্ষমত1 নাই ! 

কিন্ত সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র কারণই আত্মতত্ব আঅব- 

গত হওয়া]; অতএব আত্মতত্ব অবগত হওনার্থে যত করাই 

শ্রেরক্ষর ও উপাসনার প্রধান সোপান। ৃ্ 



চতুর্থ সর্গ। 8৯ 
এ ু ০, 

বিনোদলিংহু বলিলেন তগবন্ £ "তবে, উহা কিষপে 

অবগত হওয়া যায় তাহ রলুন। সন্স্যানী বলিলেন মহা- 
রাজ ! তাহা পুর্ববেই বলিয়াছি, যে জ্ঞানম্বকপ নিশ্মল নেত্র 

বিক্কারিত হইলেই ব্রচ্মজ্ঞান জাঁভানস্তর সেই সার তীর্থের 

মর্শাজ্ঞ হইয়া জীবগণ মুক্তিবর্থ্যে অধিকঢ হইতে পাঁরে। 
অতএব জ্ঞাননেত্র কাহাকে বলে ও তাহ! কিৰপে বিকাশিত 

হয় তাহ! শ্রবণ করুন। ৃ | 

যেবব্যক্তি সমুদয় ইব্িক্সগণকে দংযমন গুর্নক মনকে 
স্ববশ ও, নিবাতনিক্ষম্পদীপ শিখার ন্যায় অবিচলিত রাখিয়। 

নির'কাঁর পরব্রক্মকে চিন্ত। দ্বারা স্থির নিশ্চয় করিয়। পর 

মাত্সাকে ব্রহ্দমৰপে জানিয়াছে' যে ব্যক্তি সম প্রাণিতে 

নিষ্ীল ব্রহ্মের অবস্থিতি জানিক়াছে এবং যে ব্যক্তি এই সমস্ত, 

নিখিল নিকপম ব্রহ্মময় দর্শন করে সেই ব্যক্তিরঈ জ্ঞাননেত্র 

বিপ্রকাশ হইয়াছে । সেই ব্যক্তিই কথিত দেহাভ্যন্তরীণ 
সার তীর্থ অবলোকনে সক্ষম হয়! কলতঃ ব্রঙ্গাজ্ঞান লাক 

কেই জ্ঞানচক্ষু প্রকাশিত হওয়া বলে । সেই নির্শাল জ্ঞ।ন 
লাভ হইলে মানবগণের ধ্যানোপাসনাদি বঙ্বাপারের 

আর প্রয়োজন থাকে লা। 

(ষথ।) 

“ যোগোজীবাজসনো রৈক্যং গুজনৎ কেশখবো শয়াও | 

সর্বহ ব্রঙ্গোতি, বি্র্জানমোগে। নচ প্ুজনং ॥ ১ ॥ 

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ীনং যন্যচিন্তে বিরাজ | 

কিস্তসয জপ বজ্ঞাধ্্যৈশ্চপোভি কিম বতৈহ ॥ 5। 
সত্যং বিজ্ঞান মানবদমেকঞরদ্ষো ঘা পা ] 

সভাবাদ্্গভূতস্য। কিং পুজাধ্যান ধারণ! ॥ ৩॥ 
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সন প্াপং নৈক কৃত নব্বর্গে। ন পুঅর্ভবঃ ॥ ৯ 

নাড়ে ওগায়ে! নবাধ্যাত। নর্ঝত্রন্দোন্তি জানতঃ ॥ ৪ 1% 
রি .(ব্রক্ষাও ) 

চি ও: পরমাআ্মাতে যে অভেদ জ্ঞান তাহাকেই 
যোগ বলাযায়্। এবং শিব ও কেশবের ষে পুজ1 তাহাকেই 

পুজা বলে, কিন্তু ব্রহ্মাদি ভূণ পর্য্যন্ত সমগ্র বস্তুতে যাহার 
ব্রক্ষজ্ঞান হইয়াছে তাহার যোগ 'পুজা কিছুতেই প্রয়োজন 

নাই । ক্রহ্ষজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, উহা যাহার হৃদয়দর্পণে প্রতি- 

বিশ্বিত হইয়াছে তাহার জপষজ্ঞ তপস্য। ব্রতাঁদি বিফল। 

সত্য বিজ্ঞানময় ও আনন্দ শ্ববপ এক অন্দিতীয় ব্রক্মকে 

দর্শনশালী ব্রক্গভূত ব্যক্তির পুজ! ও ধ্যান ধারণা বিড়স্বন। 
মাত্র বস্তৃত+ গ্রিনি সকল বস্তরতেই ব্রহ্মজ্ঞান করেন তাঁহার 
পাঁপঃ পুণা, জন্ম, পুনর্জন্ম হর না। কিন্তু যাবৎ সেই 
ত্রহ্ষজ্ঞানের উদয় নাহয় তাবৎ ধ্যান, বব্ডাদি প্রয়োজনীয় 

হয়। 

যথ। ১ 

“ অনন্তং কন্ম্মশ্পৌচঞ্চ, তপোবকস্তঘৈবচ । 
ভীর্থবাত্রাদিগমনৎ, যাবত্তত্বং নর্পবন্দতি ॥ ১।৮ 

অপিচ মদ্রপ মন্তষ্যগণ নদী পার! না হওয়া পর্য্স্ত নাবাধ 
হর. অর্থাৎ তরণী লাভের প্রার্থনা করে, কিন্ত পার হইলে 

আর নৌকাতে কিছুই প্রয়োজন থাক ন না, তঙ্রপ আত্মতত্ব 
পরক্ষান্থভব ন। হওয়া পর্যন্ত যোগাসট্যাস ও প্রাণায়াম ধার- 

ণাদিতে যত করিতে হয়। পরর্রন্থা সাক্ষাৎকার অর্থাৎ 

ব্রঙ্মজ্ঞান লাভ হুইনে যোগ ধারণাঁদি কিছুই প্রয়োজন 
থাকে না। যেহেতু পীয়ষাস্বাদব্যক্কিয় পরঃপান প্রত্যাশ। 



ছি চতুর্থ সর্গ । ৬১ 

হওয়ার জভ্ভাবনী খাকে না। সৃতরাং ্রক্মপদা জ্ঞেয় ব্ন্কির 

পক্ষেও বেদাদি নিজ্পয়োজনীয় হয় ।' | 

€( যথা) নি 

“ নাবার্ধী হি ভবেভাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছৃত্তি, 
উত্তীর্ণেহ সরিৎপারে লাবাবা কিং গ্রয়োঁজনম্॥ 

 বথাহ্মৃতেন ভৃপ্রস্য পরসা কি প্রয়োজনং | 
এবং ততৎ্পরমং জ্ঞাত! দেবে নাস্তি প্রয়োজনৎ ॥ 

| (ত্রন্মাগুপুরাণ ) 
4 অতএব হে মহারাজ ! অধিক কি বলিব? উল্লিখিত 

বাক্য স্মরণ পুর্ববক ষাহাতে সেই বিমলানন্দ স্বকপ লিক্ষল, 

ব্রহ্ষপদ্দার্থ জ্ঞাননেত্রে অবলোকন করা যায় তদ্রপ কাধ্য করি- 

লেই সকল তীর্থের ফল লাঁভই হয়। এই বলিয়া সন্স্যাপী 

গমনোন্মখ হইয়া! (মহারাজ! দিবাবসাঁল হইয়া আনিল এক্ষণে 
গমন করি) এইমাত্র বলিতে বলিতে অদর্শন হঈলেন । 

বিনোদ সিৎহ নন্স্যাপীর এভাঁদ্শ অমান্রষ ব্যবভার 
দর্শনে ও উপদেশ শ্রুবণে বিবেকসশ্িলে নিমগ্ন হইয়া! কেধল 

একমাত্র সেই বিমল ব্রহ্গজ্ঞান লাভে ষত্রবান্ হইলেন। 

বিষয় কর্মে তাদশ প্রশিধান রহিল না। ফল্তও পরম 

মঙ্গলাষ্পদ ব্রহ্ষমজ্যোতি যাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে সে 
কি কখনও সামান্য বিষয় ভোগে আসক্ত হওয়ার বাসন! 

করে £ কখনই ন।। স্ৃতরাং তাহার সংসারে অসার জ্ঞান, 

বিষয় বিষময় জ্ঞান, এবং রাজকার্ধ্য বৃহদনিষ্টকর বলিয় 
বোধ হইতে লাগিল । 

বিনোদ নিংহ ষদিচ যুবরাজ সদৃশ স্বক্সবয়ক্ষ ছিলেন 

বটে, তথাপি তাহার বিজ্ঞত| ও ধীশক্তিসম্পন্নত] দর্শনে 



রি হৈমলতা। 

রাঙ্গা ধা পি বাজপাটে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । 
 খ্রীবং সেই রাজকীয় বৃহস্ঠারও সাহার উপযুক্তই হইয়াছিল 
কিন্ত-্াহার অন্তঃকরণে'বিবেকভাব যাল্যকাল হইতেই অঙ্ক, 
রিত ছিল, অধুন! সন্ন্যাসী কর্তৃক উপদেশবারি প্রাপ্ডে ক্রমে 
পরিবদ্ধিত হছুইতে লাগিল । সন্ন্যাসীর উক্ত “ অসার পষার” 

& দিবাবসান” এই ছুইটী বাক্য তাহার প্রগাঢকপে হৃদয়ঙ্গম 
হইয়াছিল । ফেন্বল তিনি মনীষামান্ মনুষ্য ছিলেন বলির! 
ভার অন্তরীণ বিবেকভাঁব অন্যের গোচারাভাৰ ছিল | 

সুতরাং তিনি বাহ্যবিবেকী ন। হইয়। স্বীয় ধর্মের মর্্ান- 
সারে রাঁজকার্ষ্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। 

অনস্ভর রাজ! দন্তবাট বার্ধক্যাবস্থায় পদার্পণ পুর্ব পুত্র 

পৌত্রাদির সহুবাম স্থুখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া 

জর। কর্তৃক আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে 
বিষয় বাসনা সকল পরিত্যাগ পুর্ধাক পরমার্থ চিস্তায় মনো- 

নিবেশ করিলেন। পরিশেষে তাহার আসন্ন সময় সম্মুখীন 

হইলে, তিনি সুযোগ্য পুত্র ও পৌত্রকে.নিকটে রাখিয়। 
তৎকালোচিত উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিনোদ 
শিং যদ্যপিও সুশিক্ষিত ছিলেন বটে, ভথাঁপি মাঁনব- 

মণ্ডলীর অবিচলিত প্রথানুসারে বৃদ্ধরাজ। তাহাকে রাজনীতি 

ও সাংসারিক ধর্স্ম কর্্মাদির বিষয় কথপ্থিঃৎ উপদেশ প্রদান 

করিতে ক্রটি করিলেন ন]। 
বৃদ্ধরাজা বিনোদ সিংহকে সম্বোধন পূর্বক বলিতে লাগি- 

লেন বৎস! আমাছ় এই চরমকাঁল উপস্থিত, এক্ষণে সংস।. 

রের মায়ার গাঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করাই শ্রেয়স্ষর ' 
কিন্ত মহামায়ার কি মহীয়সী শক্তি) আমি তৎকার্ধ্যানুষ্টানে 
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বিরত থাকিয়। এসময়েও সাংসারিক চিন্তায় বিবৃত আছি। 

আমার অঙ্গগ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া আনিতেছে, তথাপি 
অন্তবাত্সা এখন ভোমাদিগের কল্যাণ কামনায় বাস্ত রাহি" 

যাছে। অতএব বস! এই সৎসার মধ্যে মহামায়ার মায়! 

কৌশলই অত্যাশ্চার্ধ্য ! এব ধনাবাদাহ্ । মাহা হউক বতন। 

এক্ষণে তোমাকে কিঞিৎ উপদেশ ওদান করিতেছি শ্রবণ 

কর, আর ইহ ম্মন্রণ পুর্নক সং সারযাজা। নিক্মীভ করিও । 

রাজা বছিলেন বৎস ! এই অনার সংসার মর্গে কোন 

ব্যক্তি ব! কোন বস্ত্ই চিরস্থায়ী নভেঃ কেবল নিতা টিক 

কন্ম ক্রিয়াদি জনিত কীর্তিকলাপই নির্বিধ্বৎলী হয়। আতঞৰ 
বঞ্ল! প্রানিপুঞ্ধ সকলকেই আমবৎ জ্ঞান ঞ্রিও 1! ও গ্রজা- 

বর্কে পুত্রবৎ স্েহ সহকারে শাসন ও পালন করিও । আঁর 

যখন যে কার্ধা উপস্থিত হয় তখনই তাহার গুভাপ্চভ বিচার 

পুর্বাক অশুভকার্ধ্য বিবেচনাধীন রাখিয়। শুভকাধা ষতন্টীত হস 

লিষ্পাদন করিও । রাজ এই মাত্র বলিতে খলিতে নিষ্টব 
মৃত্যু আনিয়। তাহাকে আক্রমণ করিল। রাজা মহালিদ্রায় আভি- 

ভূত হইয়া মানবলীলা সংবরণ পূর্বক পঞ্চত্বলাভ করিলেন 

বিনোদ নিৎহু পিতার পরলোক গমন দর্শনে শিতান্ত 
ভুঃখিত হইয়। ্লান বদনে রোদন করিতে লাগিলেন। ভুপ- 

বিয়োগ্রবিধুর সচিদবর্গ সকলেই অজ্ঞ ১ করিতে 

লাগিলেন । নগর হাহাকারময় ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিপুর হইল, 

কেহই কাহাকে প্রবোধ প্রদানে সক্ষম হইল না) ফলতঃ 

নিষধাধিপতি প্রীমন্মহারাজ! নলের বনগমন সন্ভতাপে পরি, 

ভাপিত নৈষধবাশীগণ যেকপ ভুঃখিত হইয়াছিল, কর্ণাট-, 
নগরস্থ জন নিবহও তদ্রুপ দুঃখিত হইল। অনন্তর নাঙ্গ- 
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কুমারকে পিতার শোকে শোকাকুলিত দেখিয়। বিচক্ষণ মঞ্জি- 

প্রবর স্বয়ং শান্থভাবাবলম্বন পুর্বাক তাহাকে প্রবোধ প্রদানে 

সান্তনা করিলেন । এবং রাজান্র অন্ত্যেপ্টিক্রিয়। বিধি বিধানে 

সমাধান করিলেন । 

বিনোদ দিংহ একেই সংসারবিদ্বেষী শিবেকের অন্নুগত 
তাঁতভাতে আবার পিতার বিয়োগজনিত সন্ভজাপগ্রস্তঃ স্থতরাৎ 

তাহার অন্যঃকরণ গুদাস্যভাবে গরিপুরিত হওয়াতে তিনি 

মনে মনে চিন্ত। করিতে লাগিলেন হায় 18 ক আশ্চর্ধ ! 

এই সংসার কেবল আকদ্চিৎ্কর, ইহার কিছুমাত্র পরিণামে 
কার্যকর নহে, বাস্তবিক সন্ন্যাসী যে « অসার পসার » বলি" 

যাছে উহ! সত্য বটে। যে হেতু পিতা ঈদুশ বিভবের অধি- 
পতি থাকিয়াও চরমে তাহার কিছুমাত্রই আত্মসাৎ করণে 

সক্ষম হইলেন না! অতএব এই এ্রশ্র্যয আতি সামান্য পদার্থ 
এৰং অচিরস্থারী, বিশেষতঃ জীবের জীবনও অতিশয় চঞ্চল, 

কখন্ কি হয় বলাযায় না, স্ৃতরাং সন্গ্যাসীর উক্ত “ দিব। 
অবসান হইতেছে ৮ এই বাকাটা তাহার প্রমাণ স্থলে গ্রতি- 

পন্ন হইতেছে । কারণ রজনী প্রভাত হইলেই যেমন প্রাতি- 
ক্ষণে দিবসের স্থায়েত্ব খর্ব হুইয়! দিবা অবসান হয়* তদ্রুপ 
মানবগণেরও 'জন্মকাল হইতেই পরমায়ুর ত্রাসতা হইতে 
থাকে। কিন্ত কোন্ সময় কালকবলে পতিত হইতে হইবে 
ইহার নিশ্চয় না থাকাতে সর্বক্ষণেই আয়ুর অবসান হইল 
বল। যাইতে পারে । অতএব সাধারণ অর্থাৎ অসার ধন 

সমূহ পিভৃকৃত্যে বিতরণ পুর্ব অনারের সারোদ্ধার স্বৰূগ 

নির্বিধ্বংসা কীর্তি লাভ করাই শ্রেয়ক্কর | 

বিনোদনিংহ ইত্যতিধান নিদ্ধারণ পূর্বক কুলধর্মান্ুসারে 
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পিতার শ্রাদ্ধাদি পমাপনান্তে ধনাগায়ের খার মুক্ত করিলেন 

এবং কল্পপাদপের ন্যায় ইচ্ছানুৰপ অর্থফ্ানে কৃতসংকল্প হইয়া 
কাঁণ, খঞ্জ, বধির প্রভৃতি দীন হীনগণকে অপর্যযাগ ধনে 

পরিকপগ্ত করিতে লাগিলেন । হায় ! বিবেকের কি অনি- 

ব্াচনীয় শক্তি! বিনোদসিংহ মনস্বী ও নীতিবিশারদ 

হইয়াও ভাবিকালে জীবনযাত্রা নির্বাহার্থে যে অর্থের প্রয়ো- 
জন হইবে ততপ্রতি দুকপাতও করিলেন না। কেবল দেহ- 

তরণী আরোহণে বিবেকার্ৰে ভালমান হইয়া! মনের প্রতি 
উপদেশ প্রদানে যত্ববান, হইলেন । ও 

পরমার্থ সঙ্গীত | 

রাখিনী দারা, তাল মধ্যমান। 

কেন ভোল তীরে মন সেই জগতকারণ, 
পরাৎ্পর বিশ্বাধার বিভূ নিতা নিকেতন । 

্ুস্তার ভবসলিলে১ কে তারে নে না তারিলে, 
মিছণ মায়ায় আছ ভুলে, ভাব পত্য সনাতন ॥ 

চিত্রকাব্য | 

| কু,তান্ত ছুবন্ত। আদি অন্ত নাহি মানে! 

" সত,পথ লও খুঁজে অন্যে নাহি জানে ॥ 

কর গ্রী,নাথে অর্চনা রে! অবোধ মন! 

যাহারে ঈশান আদি করে আরাধন ॥ 
মিছ জম শ্ব, আসেতে বর্তমান যায়) 
রত হও পর,মেশে সুখ পাবে যায় ॥ 

উন্মীলয়ে জ্ঞান চক্ষু হের সেস্থুঠাস |. 
কুবের বরুণ ইন্দ্র, করে ষার নাম ॥ 
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“ থাকিতে বাসন। বশ ক,র গুপ গান। 

থাকিতে স্ববশ দেছ করও তায় প্যান ॥ 

লহিলে চরমে হবে রোগ সাখাতিক । 

. রবে নান্থবশ দেহ পালাবে মালিক ॥ 

অতএব মাখ অঙ্গে বিবেকের গু), । 

অনিত্য বিষয় আশ! ত্যজ্য কর ত্বব। ॥ 

রাজনন্তি বিনোদশিংহকে এত।দ্বশ বিবেকচিন্তায় নিক্ষাম 

বিভ্রান্ত ও সংসার স্থখে বিদ্বেষী দেখিয়া রাঁদত্বের ভাবি 

অমঙ্গলাশকঙ্গায় শঙ্কিত হইলেন এবং বিষয় সথখান্বাদনের 

প্রলোত প্রদর্শন পুরীক নানা প্রকার উপদেশ প্রদানে যত 

বান, হইয়| বলিলেন মহারাজ! আপনি সমগ্র শাস্ত্রের 

পারদর্টি, নীতিবিদ্যাবিশারদ, এবং ধীশক্তিনম্পন্নগণের অগ্র- 
গণ্য! আপনাকে উপদেশ দ্বার প্রবোধ প্রদানের প্রত্যাশ। 

যদ্যপিও মাদ্দশ জনের দুরাশা বৈ নহে, তথাপি কিঞ্চিৎ 

উপদেশ না দিয়া ক্ষান্ত ধাকিতে পারি না।' যে হেতু 'এই 
রাজভাগুারস্থ ধনেআমর| সপরিবার আজীবন প্রতিপালন 

হুইয়! আসতেছি। স্থতরাং এই রাঁজকোষ্ই যে আমাদি- 

গের জীবনোপায়ের একমাত্র ভরনাস্থল তাহার আর অন্দেহ 

নাই। অতএব মহারাজ! কিঞ্িং নিবেদন করিতেছি 

অবধান করুন। 

মহারাজ! এই 'ভবসংনারে ধনি, দীন, রাজা, প্রজা, সৎ, 

অসৎ, অজ্ঞ, বিজ্ঞ, নান! প্রকার মনুষ্য এবৎ পণ, পক্ষী ইত্যাদি 

নানাবিধ ভূচর খেচর বনচর জলচরাদি বিবিধ জাতি প্রাণিগণ 
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বিরাজমানথাক্ষিয়। যথাসময়ে বিনাশ গ্রাণ্ড হইতেছে বিশে 

তঃ জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যুকয়লে পতিত হইতে হইবে, ও 
তৎ্কাঁলে পরম মেহাস্পদ পুজ্র কলত্রা্দি পরিজন এবং অশেষ 

রেশার্জিত বিভ্ভৃতিব্যুহ কিছুই অমভিব্যাহারী হয় না, অর্থাৎ 

এই সংসার যে অকিঞ্চিৎকর ইহা! সকলেই অবগত আছেন, 

কিস্ত তথাপি কেহই এই সংসার স্বখাস্বাদনে নিস্পৃহ নহেন। 

অতএব প্রবীণ! গ্রবাহিণীর প্রবল তরঙ্ষরাশি প্রবীক্ষণে 

তীরে তরি নিমগ্ন করা ভবাদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ধ কর্ম 
বলিয়। বোধ হয় ন!! 

পা | 

ভব বিপণিতে করি আপণ স্থাপন । 

জীব জন্ত সবে করে সময় ষাপন ॥ 

রাজ] প্রজ। ধনি দীন সতাঁসতি যত। 

জননান্তে মৃত্যু আছে সবে অধগত ॥ 

বিভূতি কলত্র পুত্র বপু আপনার! 

সকলি পড়িয়। রবে কেহ নহেকার ॥ 

এসৎংসার প্রশংসার কিছুমাত্র নয় । 

অসার সমষ্টি ইথে সার কিছু নয়॥ 

তথাপি এম্ুবাময় সংসারের সুখ । 

লেহনে রসন। কারো নহে পরায্াখ ! 

যথ' ভরঙ্গিণী শীরে হেরিয়। লহরী। 

কোন নরে তীরে নীরে না ৮ তরি 

অভহতএব সংসারের স্থুখ আন্বাদন 

করিবে সুদীরগণে বলে মহাজন ॥ 
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অতএব মহারাজ! বিবেক পরিহার পুর্বক সংসার রঙা 
স্বাদনে যনোনিবেশ করত রাঁজকার্যা পর্যযালোচন! করুন৷ 

বিনোদসিংহ বলিলেন মন্ত্রিচুড়ামণে !' তৃমি যতই উপদেশ 
প্রদান, কর*ন! ফেন, উক₹| কোন ক্রমেই আমার হদয়জম 
হইবে ন] | বে হেতু যৎকালীন বিবেক মুর্তিমান্ পে মদ্দীয় 
মানসনিকেতনে জাবাঁস গ্রহণ পুর্বাক স্বাধিকার বিস্তার করি 

য়াছেঃ তখন আর আমি কদাচ ষড়বৈরীর দাসত্ৃশুক্খলে 
আবদ্ধ হইয়খ অলীক সংসারকুহকে পতিত হইতে পারিৰ 
না। এই ক্ষণভঙ্্রুর সংসারষাত্র! কেবল এন্দ্রজালিকের 
মায়াবৎ, ইহাতে স্থখের লেশমাত্রও নাই । যদ্দরুপ ভোজ- 
বিদ্যায় আশু চিত্তাকর্ষণ পূর্বক মানবগণের মনোরঞ্জন করে, 
ইহাও ঠিক্ তদনুক্পই বটে। অধিকস্ ইন্দ্রজালগ্রস্ত জনের 
অচিরে জমাপনোদন হয়, কিন্তু কলুষময় সলিলে পরিপুর্ণ 

ংসারৰপ মায়াসরশী হইতে বিবেকতরণী ব্যতীত নিষ্কৃতি 
লাভ করার অন্য উপায় নাই । অতএব আমি সেই বৃহুদ- 

নিঞ্াকর সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিয়। বন গমন পুর্ববক ঈশ্বরা- 
রাধন। করিব । ১৮, 

পদ্য । 

মায়াময় ভবানুধি আছে সুবিস্তার । 

মোহময় বারি তার অগাধ ছুস্তার ॥ 

কলুষ নমীপে বিচি সলিলে খেলায় । 

মোহিত মনুজ মীন নিবসে তথায় ॥ 

কাজপুণে তরঙ্গেতে ভাঁনয় যখন । 

কুভান্ত ধাবর জালে করয় গ্রস্থন ॥ 



| 

চতুর্থ সর্ম। ৬৯ 

অনার সৎসার্যাত্রা অস্থখের শেষ । 

বিষম'বিষয় চিন্ত1 নার মাত্র ক্রেশ ॥ 
অতএব ওহে ধীর! এই বাক্য ধর । 

বিবেকের হার কণ্ঠে পর পর পর | 
ধ্যান জগত্প্রাণে হদে দোলাবে সে হার । 
পাৰে পরব্রক্ম পদ মরি কি বাহার । 

মৃন্তি বলিলেন মহারাজ ! যাহ। আজ্ঞ। করিতেছেন সত্যই 

বটে, বিবেকই মুক্তির মুল, বিবেক উপলব্ধি না হইলে মানব- 
গণ কদাচও মুক্তিসোপানে পাদ্ক্ষেগপ করিতে পারে না। 

কিন্তু সেই বিবেকভাবাবল্ম্বন করা সকল ব্যক্তির গক্ষে 

সকল সমর সুশোভিত হয় না। যেহেডু 'অনময়ে বিবেকের 
অনুগত হইলে সংসারের সুখ সস্ভোগ করা যায় না । মলে 

করুন জগদীম্বর এই সংস7র স্ুখান্বাদনের নিমিত্তেই মানব" 

গণকে স্থষ্টি করিয়াছেন, এবং উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিও অর্পণ করি 
যাছেন, বিশেষতঃ « মন্ষ্য ছুলুভ জন্ম” ইহ! সকলেই বলিয়! 

থাকেন, কিন্তু স্ুখসভ্তোগটা সকলের জগ্য সমান নহে । এবং 
স্থথের সময়ও পর্দা কাল সমতাবে থাকে না? অতএব মহা" 

রাজ! সময়ের স্থখ সময়েতে সম্ভোগ করিয়; বার্ধীক্যাবস্থার 

বিবেকাঁবলম্বন করিলেই মানব জন্মের সার্থকত সম্পাদিত 

হয় এবং পরিণামের মুক্তি পস্থাও পরিষ্কুত হইতে পারে। 
খ 

পদ্য । 

দেখ মহারাজ ! এই সবের বাজারে। 

স্থখ ভোগ হেতু ধাতা স্চজিল সবারে ॥ 



০ হেমলতা ৷ 

' কিন্ত তাহে কর্মদোষে কত শত জন। 
'“ম্থ কর্মের ফল ভূঞ্চে জমিয়া বিজন ॥ 

কর্ম দোষে কত জন স্ুখান্তেতে ছুংখী। 

কল্ম গুণে কতজন চিরকালাস্খী | 
কন্ম দোষে কত জন হয় ভিক্ষাজীবি [ 

কন্ম দোষে দাসতুণৃত্খলে বন্ধ জীবি 1 
কম্ম দোষে কত জন হম্কু হতমানী 

কর্ম দোষে মরে কত হয়ে অভিমানী ॥ 
কন্ম দোষ হেতু কারও হয় সর্বনাশ । 
কম্ম দোষ হেতু কারও সবংশে বিনাশ ॥ 
কম্ম দোষ হেতু কেহ সর্ধস্থখ তাজি। 
কর্ম দোষ হেতু মরে হইয়ে উত্ভেজী । 

কর্ম দোষে অকালেতে যায় কালালয় । 

কর্ম দোষে কত জন পাপে পায় লয় 
অতএব স্থখ দুঃখ অদুষ্টের ফল। 

করো না কৰে। ন। তাঁহ1 করে না বিফল ॥ 

নিয়মান্নসারে কর্ম করে মহারাজ । 

তারুণ্েতে স্বখাসনে করুন বিরাজ ॥ 

বার্ধক্য সময়-গরে হইলে আগত । 

রবে'শা এ সুখ আশী। হইবেবিগত ॥ 

তখনে খিবেক ভাল শোভিবে রাজন। 

এক্ষণে সংসার সুখে পোষ পরিজন ॥ 

1 



চতুর্থ অর্গ। ৭১ 

বিনোদ সিংহ বলিলেন মন্ত্রিবর ! কন্মান্ুযায়ী সখ 
দুঃখের ফল ভোগ হয় বটে, কিন্ত সেই ক্ষণস্থায়ী স্থখে পরি- 

ণামের কিছুই উপকার বিধান করিতে পারে না, উহ কেধল 
স্বপ্নল্ধ রাজ্যাম্পদের ন্যায়? নিদ্রাৰপ মহা. মোহাসজ্ঞ ব্যদ্কি- 
গণের পক্ষে আশু ম্খপ্রদ হয়। ধীমান ও জ্ঞানবান ব্যক্কির| 

উহাকে সুখ বলিয়। ব্যাখ্য। করেন ন|। বরং অনিষ্টের নিকে- 

তন বলিয়াই তাহারদের প্রতীয়মান হয় । দেখ মানবগণ 

জন্ম গ্রহণ করিলেই কোন ন! কোন একটী অকিঞ্চিৎকর 

বিষয়ে প্রমত্ত হইয়া! অনর্থক সময় নষ্ট করে | মানবগণ বল্া- 

কালে অভ্ঞানতাবশতহ বাল্যক্রীড়ার বাধ্য থাকে, পৰে 

যৌবন কাল সমাগত হইলেই ইন্ড্রিয়স্থথে ও বিষয়ভোগে 
আসক্ত হইয়া পরমপিত। পরমেশের পবিভ্র পদ চান 
করে। 

এইৰপে ক্রমশঃ যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকেত রি বিষয়- 
বাসন! বলবতী হয়। পরিশেষে দারপরিঞহ ও অন্ত।নেৎ- 

পাদিত হইলে শনৈহ শনৈঃ তাহাদিগের মহ পরিবর্ধিত 

হইয়া পরকালকে কালক্কবলে সমর্পণ করে । তদনস্তর 
বাদ্ধক্যাবস্থায় জ্বর! কর্তৃক আক্রান্ত হইয়। পু ফলত্রাদির 

কল্যাণ কামনা, ও নৈসর্গিক সখ চিন্তার উতপিঞ্চল থাকিয়া 
বিষয় ৰূপ ভ্রমকুপে নিমগ্ন হয়। স্থৃতরাৎ বিষয়[স'ক্র ব্যক্কির 

ধান সমাধি ইগ্টারাধন কিছুই সম্পাদিত হয়ন। ম্ৃতরাং 
চরমে নিরয়গামী হইয়। নানাপ্রকার ক্রেশে কাল যাপন করে | 

অতএব ঈদ্বশ বিষময়'ব্ষঘ্ব ভোগের জনা আমাকে আতর 

অনুরোধ করিও না। এই বলিয়া! মনে প্রতি উপদেশ এবং 

মন্ত্রিকে গবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। 



গং 1 হেষলতভা । 

,- জ্লাপিশী, লুম বিজট । তাল, আড়!” 

অনিত্য বিষয় লোভে, কেন কর আকিঞ্চন। 

জানিয়ে জাঁনন। এধে, সকলি নশ্বর ধন ॥ 

দার। পুজ্র পরিজন, কেহই নহে স্বজন, 
সময়ে পালাবে তারা, পথ পরিচয় যেন ॥ 
তাই বলি ওরে মন, কুপথে মিছে ভ্রমণ, 
কেন কর অকারণ? ভাব নিত্য নিরগ্ীন ॥ 

পদ্য । 

আনিয়। ভবের হাটে, খেলারসে কাল কাটে, 

বাল্যকাল অবহেলে কার নাহি যায়ে ? 

হইলে ফৌবনাগত, ইক্জ্রিয়ের অনুগত, 
কোন জন নাহি হয় এই বস্থধায় হে? 

বিশেষতঃ সেই কালে, বিষয় বিভ্রম জালে? 

কেনা বদ্ধ হয়ে বল ঈশ্বরে ধেয়ায় হে? 
দারাঁপুজ পরিজন, সকলি জ্ঞান স্বজন, 

লে মহামায়ার পাশ বল কে এড়ায় হে £ 

এই পে কালগত, সংসার স্থখেতে রত, 

তদন্তরে বৃদ্ধকাঁল সম্মুখে দাড়ায় হে ॥ 
তখনেতে জরাগ্রস্ত, থাকে সবে শশব্যক্ত, 

নাহয় সাধন মাত্র বুথ কাল বায় হে ॥ 

অতএব মম বাঁণি শুন সন্ত্িচুড়ামণিঃ 

বিষয় বিষম বনে যাওয়। যোগ্য নয় হে। 



চতুর্থ সর্গ। / 

এ ভবের সারোদ্ধান্, করিয়ে বিবেক তার, 

পেয়েছে রমনা মম, ছাড়িতে না চায় হে ॥ 

মজ্ি বলিলেন মহারাজ! যদি চ বিষযী লোকের সমাধি 

করণের সময় অতি বিরল বটে, কিন্তু ভক্তিই মুদির 
একমাত্র কারণ, যর্দি সনে ভক্তি থাকে তবে সংসারাশ্রমেও্ড 

পুণ্যোপাজ্জীন হইতে পারে। কিল্তঃ সংসার মুখে জলাগ লি 

দিয়! পুণ্যোপলন্ধি করা শ্রেয়ক্ষন বলিয়। বোধ হয় না। সংসার 

ধন্ম নারবগণের পক্ষে একটী প্রপান পর্ম। উহা পর্ধিতাগ 

করিলে পন্মত্যাগী হইতে হয়ঃ অতএব যাহাছে উত্তয় শ 

সুরক্ষিত হয় তাতাউ করুন । 

চিএ 

ন্ 

গ্দ্য। 

গৃহে কিবিজনে আব জলে কিন স্থলে । 
লতাগুকুম পাদপাদি উদ্ভিজ্জ সকলে 

নরনারী পশুপক্ষী জীবজন্ক যত ! 

সর্ভাতেতে অর্কেশ্ধর হন বিরাজিত ॥ 

ষ্ণ বনি উপাসক করে উপাসন! 

তথাভেই জগদীশ পুরাণ বামন! ॥ 

উপাসনা ধ্যানাদির মূল হয় ভক্তি । 

যে স্কানে ভক্তিরাৰাস সেই স্থানে মুক্তি | 

ভক্তি যদি থাকে মনে বিজনে কি কাজ । 

ঘরে বসি সমাধি করুন মহারাজ ॥ 

বিনোছ সিংহ বলিলেন মন্্রিচুড়ামণে তুমি যতই উপদেশ 
দ্রান কর না কেন উহ! কখনই আমার হৃদয়ঙ্গম হুইবেক ন|4 

যেহেতু আমি বে পথে পদার্পণ করিয়াছি তাজ। হইতে বিপথ 
ন 



৪ ছেমলত | 

প্রশ্থিত হগয়! আমায় অভীপ্মিত. নভে । অতএব আমার 

রাজত্ব স্থখের আবশ্যকত।, নাই। বরং কুলভূষণ্কে রাজ'নং- 

হাসনে অভি।যন্তর করিক়। তৃমি এই রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও 

রাজত্বন্থখ নস্ট্োগ কর! এই মাত্র বলিক্বা পুনঃ মনের প্রতি 

উপদেশ দিতে লাশ্িলেন 

লাগিণী ভুমঝিক্রট ভাল আড়া। 

যজিজ্পে ভবেরী ভাবে বুগা কেনে বাতুদ জাল। 

কথে হবে প্রস্ফুটিত জ্ঞানের কুন্থম কলি ॥ 

পুনঃ কি হবে দে দিন, বিভৃপদে ভব লান, 

তই ভেবে দিন দিনঃ মিছা কেন ক্ষীণ হলি ॥ 

ছিছি এ বীতি কেমন, কুগথে মিছে ভমণ। 

হারাইয়। তত্বজ্ঞান, নিত্যধনে না চিনিলী ॥ 

অতএব বলি মন, কর কুমতি নিধন, 

ত্যজ বিষ্যফকানন, ভবে দিয়! জলাঞুলি ॥ 

মক্িবর রাজার এবি বাক্য শআরবণে ও বিবেকের প্রবলভ; 

দর্শনে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে ইহাকে এক্ষণে আর 

উপদেশ দ্বারা নিবৃত্ত ব। অবিনেকী করার সময় নাই । ষে 
হেতু বিবেক গাঁড়তর পে ইহাকে আক্রমণ ক'রয়াছে, অত 

এব এক্ষণে আর একটা উপায় আছে তাহা আবলন্বন কর। 

যাউক। শাস্ত্রে কথিত আছে রমণীগ্ণ মুনির মনেও বিকারো- 
দীপিত করিতে পারে, আতএব এক্ষণে এতাবদ্বস্তান্ত গাজ্জীর 

নিকটে বলাই উচিত, তিনি যদি কোন কৌশলে রাজার এই 

টবরাগ্য দমনে ক্ষমতাবত্তী হন ক্ষতি নাই। উত্যাদি স্থির 

সিদ্ধান্ত পুর্বাক'রাজ্ঞীর নিকটে গিয়া রাজার বিবেক বৃত্তান্ত 



চতুর্থ নর্গ। ৫ 

সম্ভদায় বর্ণন করিয়া তাহার দমন বিষষে মক্বতী ইতে 
বলিলেন । 

এদিকে বিনোদ সিৎভ্ পিবেকসাগরে নিমগ্ন হইয়া বন 

গমনার্থে স্বীয় জন্পীর নিকটে বিদায় গ্রহণান্ভিলাষে গমন 
করিলেন। বৃদ্ধ রাচ্ছী অন্তইপুরে উপবিষ্ট পাপিয়া সমংহতে 
মনার্গণ করিয়াছেন, ইত্াবসন্গে বিনোদ সিংহ বন গনোপ- 

যোগী বেশে তীাহান দমীশবর্তি ইয়া ষথোচিভ সৎকার 

সহকারে গ্রাপাম করিলেন। প্রাজ্ভী যথাবিডিত কআমশান্াদ 
হি 0 জপ (৭ টি টি আআ ১ তরে 22 

প্রয়োগের পর পুন্দুর তাদশ বশ ভা দম্গশে উমতিকুতি 

হইয়। বলিঙগেন বস? এ কি ১ অদা তাম।তেদ একনি দানে 

লুপ : 1 নন শা 2 2 ণ ভাবাপন্গ এবং নক বেশ্ভুষণে বিড়ষতি চদাখিকেছি কেন 2 

বিনোদ পিংহ জ্রননি। আনি সংসার স্থখ দরিভাগ 

পৃর্বক উঈশ্থরারাধনাথে বনগমনের মানস জরিয়াজি। অতএব 
'আপান প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিদায় প্রদান কঞ্কণ। 

বুদ্ধ মহিষা পুত্রের এবস্রিধ নিষ্টর ও ভীদণ স্ক।দ5 
বাক্য শ্রুতমাত্র ? বাতেন এদলী যথা" পরাশায়িনা ভউযনন। 

বিনোদ মিৎহ তঙকালোচিক শুশ্রাষা দাবা! লাভা? চৈতন্য 

সম্পাদন করিলে পাজ্ঞা £ ভনা প্রান্তে কদপ্সিত আস হইয়। 

কিয়ৎকালান্তে বিনোদ শপিং$কে বজিছেন হস তাগি 

সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ এদং রাজসিংহাসলে অদিজট হইয়া! 

আমাদিগকে নাঁন। গুক'রে সুখী করিভেি', এস বিষয় 

সুখ সম্তোগে আগি। নএওক্খী হউতৈছিলে, এসম মস কি তেোমার 

সেই সমগ্র সুখে জলাপ্লি দিয়া বন গমন সব উচিত £ আন 
এব বৎস! তৃমি গৃহবাসে অবস্থিত পাবি প্যান পারখাছি 

সাহ] ইচ্ছা কর? কি বন গমন বাসন! কাদা? কারি ৪ 



৭৬ হেমলতা। 

বিঘনাদ সিংহ বলিলেন মাতঃ! আমি আপনার কুসন্তান, 

আমার দ্বার! পিত। মাতার কোন টি সান হইল না, 

অতএব আপনি কৃপাপুর্পক আমাকে বিদায় প্রদান করুন। 

আমি.এই অকিঞ্চিৎকর বিষয় বাসনা ও সংসারের মায়। পরি- 

ত্যাগ করিয়াছি, সংসার সংসার মাত্র, উহাতে অন্রমা্রও 

সুখের পঞ্চয় হয় নাঃ বরং পদে পদে বিপদাশঙ্কাই করিতে 

হয়| বিংশষতঃ সাংসারিক লোকের ধন্মোপার্জজনাদি সৎকার্ষ্য 

সম্পাদন কর! অতীব ব্রেশকর ব্যাপার, অতএব জননি' 

আপনি আজ্ঞা করুন আমি বনগমন গুর্পাক দর্মানষ্ঠানে নিযুক্ত 

থাকিয়। অভীষ্ই দেবতার আরাধনা করি। তর কুলভভূষণকে 
রাজন্বে অভিষিক্ত করিলাম, ঘখন এ দুর্ভাগাকে স্মরণ হইবে 

তখন আপনি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মনকে এবেোধ দ্বারা 

শোক সংবরণ করিবেন | 

রাজ্জী বলিলেন বৎস! তুমি এই নিদারুণ বাক্যানলে 
আমাকে পরিভাপিত করিও না, ফলতঃ আমি জীবিতা সত্্ে 

ভোমাকে কোন ক্রমেই বন গমন করিতে দিব না। আমি 
বনু যজ্ঞ, আনন্ত ব্রত, এবং অতুল আরাধনার ফল স্বৰপ 
তোমাকে পুত্র লাভ করিয়াছি । এবৎ তোমাকে বিদ্যাশিক্ষ। 

করাইয়া রাজত্বে অভিষিত্ত করিয়াছি, তুমিও পুজ্জোচিত কর্তব্য 
কর্ম দ্বারা আমাদিগাক সুখী করিয়াছ। এক্ষণে কি আমাকে 

শোকসাগরে বিসর্জন দিয়। বনগমন পুর্বক চির দুঃখিনী 

করিবে 2 ইহাই কিআমার ক সহ্য ও প্রতিপালন করার 

ফল হইল? বিশেষতঃ তুমি কুতবিদ্যা মন্তষ্য। তোমাকে 

অধিককি উপদেশ দিব? দেখ বৎস! শাস্ত্রে কথিত আছে 
এর 

£ গিতা মাতার শুশ্ষয। কর! সন্থানদিগের প্রধান পষ্ম 



চতুর্থ অর্থ ৭ 

অতএব বৎস! তুমি মাভাকে জীবিভাবস্থায় শোকব্ধপ ক্কাল 

গ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া মাতৃহত্া! করিবা ইহাই “ক :তাঁমার 
বিদ্যাভাসের ফল? 

বিনোদসিতহ বলিলেন মাতঃ! এই সংসারে পিক, 
মাতাঃ ভ্রাতা, ভগিনী, প্রুত্রৎ কলত্র যত জনই শক 
না কেন উহার কেহই কাহারো কুতকান্ের কল 
ভোগী নহে । সকলেই স্বীয় শীয় কৃত কার্যেব খফলতভাগ 
করে। . জুতরাং পরিণামের পম পরগ্ষারাণে নাহার 

যেষপে পুণণ্যাপাঙ্জীনে বিস্থাল হয় তাতাই কর ক্িঝ। 

অভএব জননি? আমি স্সরাশ্রমের যাবকয় শাশান 

হইতে অবসর হইয়। বিবেক আশ্রয় করিয়াছি, আক্ষনে 

আমাকে উপদেশ দেওয়া বিফল । বিনোদ সত এই বলিয়া 
স্বীয় পুত্র কুলভূষণকে আনয়নার্ে দত ডেরণ কাঁরলেন। 

অনন্তর কুলভুষণ দ্বুত সমভিবাহারে উদনীহান্তে 

পিত1 এবং পিতামহার চরণে গ্রণিপাতি পুল্নক দঞগ্ুয়মানি 

হইলে বিনোদ সিংহ বগিলেন বৎস ! আম এই আক ঞ্চিৎ- 
কর সংসার ধন্ম ও বিষয় বাসনা পরিত্যাগে ব্নসিমন এবৎ 

তোমান্ধে রাজন অভি।ষভ করার বাসনা কারর: ছিঃ ভুমি 

এই রাজ্যভার গ্রহণ ক্রিয়া রাজনিংহাসনে অপিবেশন 

পূর্বক রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন কর । 
জাতি বন প্রস্থান করিলাম বলয় খেদ কনিও না । দেখ, 

পিত 1 মাতা কাহারে! টিরকাল বর্তমান থাকে ন1, বিশেষত? 

এই সংসারে পিতা মাতা জাভাদি যতই দেখিতে পাওয়! 
যায়ঃ সময়েতে তাহার? কেহই কাহাবে। উপকার করিতে 

পারে না, সকলেই আপন আপন কর্তব্য্কার্যয করিয়া থাকে। 



৭৮" হেমলতা । 

অতএব বৎস ! তুমি স্থশিক্ষিত তোমাকে আর অধিক কি 
বলিব, জগদীম্বরের প্রিয়কার্ষ্য ও নরনিকরের হিতকার্য্য সম্পা- 

দন পূর্বক রাজত্ব স্থখ সম্ভোগ কর। আর মাতা যখন আমাকে 

মনে করিয়া ঢুঃখিতা হইবেন তখন তুমি তাহার ক্রো্ডে 
বন্িয়! উপদেশ দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিও । 

কুলভূষণ পিভার এবন্িখ বাক্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়! 

অ্রপুর্লোচনে বারংবার তাহাকে অবলোকন করি 
লাগিলেন, এবং গর্দগ্দ বচনে বলিলেন পিত্তঃ 1 এই 

জগতীতলে যত স্সেভই হউক, ভন্মধ্যে অপতান্সেহই 

প্রধান, ইভ দেব, দানব, নাগ, মানব, পপ্থ,। পক্ষি সমগ্র 

প্রাণিংত এতায়মান হয়। কিস্ত আপনি যে সেই প্রগাঁট 

ক্লেহপরিহাঁর করিয়া, বিষয় বাসন বিসর্জন দিয়া” এবং 
ংসারধর্ট্দে জলাঞ্ুলি প্রদান পূর্বক বনে গমন করিবেন 

ইহাই অতীব দুঃখের কারণ । অতএব পিতঃ ! আপনার 

পাদপদ্ম সমীপে এই প্রার্থনা ষে আপনি সেই সশ্েভ ও 

বাসনা এব ধক্ম পরিভাগ ন। করিয়! সংসার ধর্মাবলম্বন 

পুর্বক উষ্টারাপন। করুন । 
কুলভষণ ইতা'কার বহুতর বিলাঁপ করিতে লাগিলেন, 

কিন্য ফলে তাহা কিছুই কার্যকর হইল না। বিনোদসিংহ 

এমনই বিবেকান্ুরাগী হইয়াছিলেন ষে গ্রাণাধিক শিশুপুত্রের 
তাদ্ুশ কাতরোক্তি শ্রবণেও তাহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক 

হইল না| এদ্দিকে বুদ্ধ। রাজ্বী পুত্রের এবম্িধ নিশ্মমতা। 

দর্শলে 'অগুরোধ ছার] তাহাকে নিবৃত্ব করণাশয়ে নৈরাশ 

হইয়া একান্তে রোদন করিতে লাগিলেন। এৰং শিরে 

করাধাত পুর্বাক পুত্রকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন হা বৎস ॥ 
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বিনোদ ! তুমি সত্য সত্যই এ ছুঃখিনীরে ছুঃখনংরে বিষ্ন 

দিয়! বনে গমন করিবে? হাবতৎ্স 1 মামি তোমাক্ষে জঠরে 

নারণ করিয়াছি, এবং তোমার লালন পালন জনিত কত 

কষ্ট সহা করিয়াছি, পরিণামে কি তাহার এই ফলা 

হইল? হা! জীবনসন্বন্থ! হা! দুঃখিনার প্রন! ভা। 
গ্রাণানিক ' গ দুাখনীকে জীবিত পুত্রের দুইসহ "শাক্ানলে 
চিরজীবন দগ্ধ করিবে ইহাই কি মানস করিয়াছিলে 2 

হা। বস! তুমি আমার একমাত্র দরিজেদ ধন, অদ্ধের 
ষছি এবং নযনের তাঁরা, ফোঁমার বদন আপাকে দিন/নুরে 

একবার দান ন। করিলে আমি স্থির চিত্তে অব্শ্যন করিত 

পারি না। তোমার ভোজন ন। হইলে সে দিবস আমার 

ভোজনে তৃপ্তি লাভ হত্ব না, তোমার চক্দ্রানন.মলিন দেখিলে 

আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়। তোমার সুহ--আমি স্বণজখ উপশ 

ভোগ জ্ঞান করি । হায়! এক্ষণে তোমাকে বনবাসাথে বিদায় 

দিষ! কিকপে জীবন পারণ করিব? অতএব বৎস? তুমি 

অগ্রে আমাকে বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ্ যথেচ্ছা গমন কর | 

কিন্ত বিনোদসিৎ্হ বিবেক কর্তৃক এমনই আক্রজ্ত হইয়া- 

রী ও যেঃ সেই স্েহমরী জননীর এতাদ্রশ 'বিলাৎপর গতি 

তিনি দ্বক্পাতও করিলেন না। তিনি পুত্রের শিরশ্চুন্বন ও 
মাতৃপদরজঙশিরে বারণ পুর্বক বিদায় গ্রহণ !। থে শ্ীর় সভ- 

ধর্মিণী ভেমলতার নিকটে গমন করিলেন। বুদ্ধ রাজ্জী 

শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মুচ্ছ। কর্তৃক আক্রান্ত 

হুইলেন। পিতৃবিরহবিধুর রাজকুমার (হাঃ! তাত । 

হা?! তাতঃ? বলিয়।) উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন! 

ফলতঃ অগগুমবষাঁয় শিশু কুলভূষণের পিতৃ বিচ্ছেদ ( বন- 
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গ্নন জনিত শোক ) ছুঃসভ ক্রেশকর ও রাজ্যভার গুরুতর 

বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। 

রাজমন্ত্রি বক এতাবদ্িবরণ কিশ্বদন্তী অবগতে আক্মস্ত 

হইয়। রাজভবনে উপনীত হলেন এবং দেখিলেন রাজকুমার 
কুলভূষণ হ। তাতঃ ! হা! তাতঃ ! বলিরা উচ্চঃস্বরে রোদন 

করিতেছেন, আী'বতপুত্রশোকাতুরা বুদ্ধামহুষী ছিন্নমূল 

পাদপ প্রায় ধরাসনে নিপতিত রহিয়াছে, এবং পৌর 

জনেরা নানা স্তানে ভুবিলুষিত হইয়া আর্তনাদ করিতেছে । 
রাজপুর আর্তরবে পরিপুর্ণ ও কোলাহলময় হইতেছে। 

আ্তরাং তিনি নিন্বান্ত দুঃখিত ও হতাশ হইলেন। কিন্ত 
কি করেন? অনিবাধ্য কারণ, কাজেই রাজার গতিরোধের 

চেষ্টায়. বিরত হইয়। কুলভূষণকে নান1 প্রকার সদুপদেশ 
দ্বার সাম্ত,না করিলেন, এব বহু আয়াষে বৃদ্ধা মহিষীর 

মুচ্চাপনোদন করিলেন । 
বৃদ্ধ! রাজী টতন্য গ্রা্তেই প্রাণাধিক পুত্রের অদর্শনে 

হা হতোস্সি রবে পুনরায় সুচ্ছাপন্ন। ও ধরাশায়িনী হইলেন। 
মক্ পুনরায় বহু যদ্দ্ে তাহার চৈতন্য সম্পাদনাজ্ে মানাৰপ 

উপদেশ প্রদান করিতে লাশিলেন, কিন্ত ছুর্নিবার্ধ্য পুত 

শোক কি কখনও উপদেশ দ্বারা নিবারিত হয়? সুতরাং 

রাজ্জী জীবিতপুত্রশোকে অধীরাঙ্গী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোঁদন 
করিতে লাগিলেন । | 

বুদ্ধা মক্কিষী উন্মাদিশী প্রায় হইয়। পুত্রের বনগমনপথ 

নিরীক্ষণ করিয়া, জীবননর্পান্থ পুত্রকে সম্বোধন পুর্বক উচ্চৈঃ- 
স্বর বালিতে লাগিলেন “হ? বদ! কোথায় গমন করিলে ? 

স্ানের বেল। হইয়াছে, শীন্র আলিয়া স্বান ভোজন কর” ইহ! 
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বজিতে 'ঘলিতে পুনঃ জ্ঞানোদয় হইলে শিরে করাখাঁত পুর্বক 

আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। এবং বিধাতাকে নান? প্রকার 
তিরস্কার করিয়। কহিলেন £ হা ! বিনাতঃ । আমাকে পাগ- 

লিনী করিবে ইহা কি ভোমাঁর মনে ছিল 2 হাঁ? আম কি 

অপরাধ করিয়াছিলাম? অপবা তোমার সহিত আমার কি 

বিবাদ ছিল যে, আমাকে এই দুঃসহ শোকানলে দগ্ধ পুর্নাক 

সেই বাদ পাপন করিলে 2 হায়! আর্ধম পুর্বজন্মে না জানি 

কতই পাপ করিক্বাছিলাম, তাহা না হইলে আমি রাজত নয়, 

রাজজায়, এবং রাজনাতা হইয়াও আমাকে এতাঢুশ 

নিদারুণ শে|কসাঁগরে নিমপ্জ হইতে হুইল কেন 2" 

ইত্যাকার নানাপ খেদ করিয়া বৃদ্ধারাজ্ঞী পুনব্বার স্বীয় 
জীবনকে তিরস্কার ও কৃতান্তকে ধিক্কার করিয়া কহিলেন রে ! 

পাপীরপীর পাপ জীবন! তুই এখনও এই হুতভাগিনীর 

দেহ মন্দিরে অবশ্থিন্ি করিতেছিস 1 তার কি অবান্থানের 

আর স্থান নাই? হারে দগ্ধ জীবন: তুই কি নেই জীবন 

সর্বস্ব পুত্রের অধুগমনে অক্ষম রা ) এ ৪ ছুর্ভাগিলীর দেহ 

কি তোর পরিতাম্নগ করিতে ইচ্ছা হয় ন। 2 হা পাষাণ" 

হৃদয়! তুইক্ষি এই কঠিন যে, বঙ্গাঘাত সবক জীবিত 

পুত্রের শোকেও বিদীণ হইলি নাট হারে রা কৃতাস্ত 

রুই কি এ হতন্াগিনীকে চক্ষে দেখিতেছিস ন:2 হার 

কি হইল?) ইহ! ণিতে বলিতে পুনঃ ছি ভা হুইয়। 

পড়িলেন । ফলতঃ যাহার এতাদ্রশ সদগ্তণ সম্পন্ন পুত্র 

তাদুশর্পনভূততি সন্ত্বেও বনবাশী ভয় তাতর জবস: বিজন্বন। 

মাত্র। 

৯১ 
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এদিকে বিনোদ সংভ বিদেকাণবে ভাষম'ন হইয় পুত্রের 

প্রতি রাজভ্ডার সমর্পণ পুর্সাক বন গমমাভিলাষে স্বীয় সত- 

' ধর্টিণী হেমলতার অন্তমতি লাভাশয়ে অন্তঃপুরে উপনীত 

হইলেন। হেমলতা রাজাকে সমাগত দেখিয়া! সমম্ভরমে 

গাত্রোথান পুর্দাক ৮8 সত্কার সহকারে আমন প্রদান 

করিলেন । রাজ। কি বসিবেন? ভীহার চঞ্চল চিত্ত বিবেকে 
গরি্ীত, কোন নিল সক্ষম হইল না, স্থৃত- 
রাঁং তিনি রাজ্ভীর নিকটে মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়। বলি- 

লেন, পরিয়ে! আমি একটী মনন করিয়াছি। অতএব ভুমি 
তাহাতে অন্ুুমাদিনী হউয়। ৮ আমাকে বিদায় 
প্রদান কর। 

রাজ্ঞী হেমলত। ( মন্দার মুখে বাজার বিষেক বৃত্তান্চ অব- 
গত হইয়াছেন তগাঁণপ ) বলিলেন নাথ! এক্ষি অসম্তাবনীয় 

বাকা? আপনকার 'আঁত্।র এ 'অবধীনী লিঠান্মমোদিনী 

হইবে ইহ! কি কখনও সম্ভব হইতে পারে! আপনি যাহছ। 

বলিবেন,তাহাই এ অবীনীর সাধ্যান্গসারে প্রতিপালন করা 

কর্তব্য । রাজা বলিলেন গিয়ে! তবে আবণ কর, আমি 

এই অনার সংসার সুখে জলাঞ্ ল দিয় কুলভূষণের প্রা়্ি 

রাজ্যভার অমর্পণ পুর্সাক ধর্োপার্জম!থে বনগষন কারিব, 

'একারণ তোমার নিকটে বিদায় যাচ্ঞ। করি, তুম প্রন 
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চিত্তে আমাকে বিদায় এদান কর। যেহেতু সংসার অতি 
অক্িঞ্িৎ্কর, উহাতে লিগু থাকিলে কোঁন ক্রমেই ৯ষ্রারাধনা 
সম্পন্ন হয় না, কেবল.নিক্র; কলহাদি অলীক ব্যধ; কলাংপ 
সময় নষ্ট হয়। 

রঃ 

স্গীহ | 

রাগিণী খিজিট খাশ্।জ, তাঁল | 
ধু 

([প্রয়েগেো ! ) রবন! আর এসংসার ভমে । 
আমি পেয়েছি বিবেক অনি মাশিতভের পুলে ॥ 

গাকিয়। সং সারে, মুদ্ধ হছ্েম ক্রমে ক্রমে, 
দিবা গেল মিছ। ভরমে, নিশি গেল শয়ন ॥ 

অতএব লি প্রিয়ে, বিদায় কর সদয় হয়ে? 

সাধিতে সে নিত্য পনে যাৰ আজি £বজনে। 

পিপি 

পয | 

শুন প্রাঁণ প্রেয়সী গে। মম নিবেদন। 

বিকলেতে কাল গেল হল ন! সাধন ॥ 

জন্ম নিয়ে কর্ম ভূমে বুথ। কাঁজ হরি । 

গেল কাল এসে কাল কবে লবে হা ॥ 

আশা ছিল বিভু পদ করিতে নদাপি। 

কিস্ত পার হোতে হবে সংসার জলি & 

সুযোগ করেছি পার হইবার “হত । 

নির্বাণ করেছি প্রিয়ে বিবেশের সেতু ॥ 

তদন্ডরৈ সাংনের করেছি উপায় । “নু 

ষড় বৈরী বিদ্রকারী হইলেক স্কায়। 



৮৪ মলা $ 
এরিপু কপপী করিগণে করিতে দমল | 

জ্ঞানাহুশ গ্া1ণ প্রিয়ে করেছি ধারণ ॥ 
সাধিতে সে শি্য ধনে করেছি উপায় । 

করছো বিদায় পরিয়ে । করগো বিদায় | 
এখনি করিৰ যাত্র। বাজ নাহি 'আআর। 
ধন্যবে সংসার তব পদে নমস্কার ॥ 

হেমলতা বলিলেন নাথ! এ অধিনীর বাক্য যদ্দে তাত্ত 

জনক ন1 হয় তবে কিঞ্িৎ নিবেদন করি । আপনি দেখুন ! 
জঙগদীশ্থর তাহার প্রীতিকর ও জন পরম্পরার হিতকর কার্য 

সম্পাদনার্থে মানবগণকে স্প্টি ও নিয়োজিত করিয়াছেন, 

এবং জেই বিশ্বারাধা বিশ্বপাতাও সর্বান্রেতে সমভাবে 

বিরাজমান আছেনঃ সুতরাৎ ভক্তিযোগ সহকারে যেস্থানে 

বঙ্গিয়। তাহার উপাসন! কর। যায় তাহাতেই তাঁহার প্রির- 

কার্য প্রতিপাদ্য হইতে পারে । অতএব, নাথ ! যদি 

সমাধিতে মনোনিবেশ করার অভিলাষ হইয়। থাকে? তবে 

গৃহাশ্রমে গাকিযাঁও জগদীশ্থরের উপাসনা করা উত্তমকপে 
সম্পাদিত হইতে পারে। 

পদ্য। 

যিনি ভন নির্বিকার, নিম্মল নিষ্কল । 

বিনি হন'নিরগুন, সবজ দুর্বল & 

খিনি হন নিখিলের, সর্ব সুখ দাতা । 

ঘিনি হুল বিশ্থাস্ভরঃ ধিনি বিশ্ব পাত ॥ 

ন্বিনি হন বিশ্ব ব্যাপি, বিশ্ব প্রপালক । 

শ্িনি হন অখিলের। মঙ্গল দায়ক ॥ 
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বিনে হন নিরাকার, নিরাতশ্ক সগ্ঘ। 

যিনি হন ধ্যান জ্ঞান, ধিনি নিরাসিয়।॥. 

বিনি হন সর্ববজীষে, জীবন স্ববপ'। 

বিনি হন সর্ধববানন্দ, পীযুষের কুপ॥ 
যিনি হন সত্য বপ,. নিত্য নিকেতন । 

মিন হন স্বৎ স্ববূপ, ত্রিলোক তারঞ। 
যিনি সমগ্র নিয়স্ত, এ জগন্মগুলে !. 
.ষিনি ৰনম্পণি জ্রুমে, বহি জলে স্থলে ॥ 

যাহার ইচ্ছায় স্যন্টি, হয়েছে সংসার । 

যাহার ইচ্ছায় পুন হইবে সংহার ॥ 

ষাকার আভ্তায় চক্র, ক্চুরধ্য জামামাণ | 

খাহার আজ্ঞায় আগ্ি, করে তেজ দান । 
ধার আজ্ঞা ক্রমে জমে, নক্ষত্র-নিকর। 

বার আজ্ঞ1 ক্রমে চরে, এই চরাঁচর ॥ 

মর আজ্ঞ' ক্রমে খত, পরিবর্ত হয়? 
যর আভ্ঞ! ক্রমে দিব নিশি গ্রকাশয় ॥ 

তিনিই সর্বগ বিভু, স্থিতি সর্বাত্রেতে | 

তধষে কেন আশ: নাথ 1 বিজন বাসেতে ॥ 

অতএব প্রাণ নাথ! করি নিবেদন । 

পরিহার কর বন, ভ্রমণাকিথন ॥ 

..খহে থাকি উপাসনা কর প্রাণ নাথ! 
অবশ্য ফরিবে কৃপ। জগতের তাত ॥ 

বিনোদ মিংহ বলিলেন, প্িয়ে! যাহ বলিতেছ সত্যই 
বটে, কিস্ তোমাকে গুর্বেই বলিয়াছি " সংসারধর্খে থাকিয়! 
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জ্গদীস্থরের উপাসনা,করা সমুহ ক্রেশকর” যেহেতু বিষ- 
ময় বিষয়$,'ব্যাপারের ,এতাদুশ আকর্ষণ শক্তি যে উহাতে 

মানবর্গণের মন অনায়াদে আকৃষ্ট করিয়া ফেলে, মন্ু- 

ষ্যের। যতই মনাষামাঁন ও পর্শাপরায়ণ ভউক না কেন গৃহ- 
ধঙ্ে থাকিলে ইক্জ্িয় .সমুদার সত্যমন করিয়া, বিগুকুল 
পরাজয় করিয়, এবং মনক্ষে বশীভূত করিরা ঈশ্বরারা, 

ধসায় কদাচ সক্ষম হঈতে পাকে লা। একারণ আমি কুল, 

ভূষণকে রাঙ্ত্ত্বে অভিষিক্ফ করিয়! বন গমন পুর্বাক মালি 
করণের অভিল+ষ করিয়াছি 

পদ | 

শুল পরিয়ে, মন দিয়ে, বিবরিয়ে কই । 
গ্ুহে, থেকে, বিভু ডাকে, হেন জন কই ॥ 
পরিজনে। পর জানে কেবা আত্মবই | 

গৃহবাঁসে, মোহপাঁশে, সবে বদ্ধ রই ॥ 
কোন জনে, ত্রিভুৰনে, হয়ে লোভজয়ী | 

বুথ! কাঁজে, লোভে মঙ্গে, উপাদনা কই ॥ 

গৃভে থাকি) মনপাখী, বাধিয়াছে কেব!। 

কেবা ভাজি, ভোজবাজী, করে বিভূসেবা ॥ 

কোন্ জনে! একমনে, বিভু চিন্তাকরে । 

নিতভা ধনে, সত্যভানে, দেখ কোন নরে ॥ 

এ ভবনে, কোন জনে, বিষয়ের সখ । 

ত্যজিবারে, একেবারে, বাড়ায়েছে মুখ ॥ 

থ?কি ঘরে? সবে করে? বিষয়ের খেলা । 

প্রতিক্ষণে। হয় মলে, পাঁতকের ভেলা ।॥ 
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্ এইহেতু, সারসেতু, নিক্মাইনু আমি! 

শি. কর নতী, অনুমতি, হব বনগামী॥ 

হেমলতা বাঁললেন নাখ ! বিষয় বাপারাদি সংসার 

য!। যে সমাধির বিদ্রকারী ইভ] শ্বীকাব্য বটে, কিন্ত কুলভৃষ- 

ণকে রাজস্ব অভিষিক্ত পূর্বক রাজ্যভার যার্দ তাহার তস্ভেই 
নিন্যাস্ত হয়, তাহ। হইলে বিজ্ঞন গমনের প্রয়োজন কি 2 আভ- 

এব প্রাণ নাথ ! অধীনীর মতে ইহাই যুক্তশুত্ত বলিয়া বোধ 
হয় যে, কুলভুষণের হস্তে রাক্গাভার সমন পুর্বাক 'আআঙর। 

উভয়ে দে ভার হইতে বিছুক্ত হইয়? পৃথকানাসে "আবস্ত;ন কার, 

তাহ? হইলে আর সমাধিরব্দ্র ঘটনার পশ্থাবন1 থাকবে না। 

পদ্য । 

নিবেপয় গানেশ্বরে, এ অধানা যুক্কাকে, 

যুক্তকবে লও ভ্রীচরণে । 

ভুমি কান্ত গুণমণিঃ স্বশিক্ষিত শাবোমিণি। 

তেই নাথ !. বলিলে সদনে ॥ 

জগদীশ এজগন্েঃ স্কজিলেন নানাগতে, 
প্রাপিপুষ্ঠী বিবি শুকারে। 

স্প্টিমপো আষঠ নর, করিলেন স্যঙ্িন ও 

বিবেচন! করি তদন্তরে ॥ 

কি আশ্চর্য আর শক্রি, বণিবাজে কার শৃন্ডিত 

'আছে নাথ 1 বল এসংস!রে 

কার সাধ) ভার গুণ) - ব্যক্ষণে কবে দস 

বল নাথ কেজানে তাহারে ॥ 
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রঃ এরুমাত্র অনুমানে, ভক্তিযোগে যেই জানে, 

সেই জনে বলি মহাজন । | 
মন্ুজ মগ্ডলে ধন্য, লেই জন অগ্রগণা, 

হয় নাথ ! ইহারি কারণ । 

ফলে নাথ এই পার্য্য, ঈশ্বরের প্রিয়কার্ধা, 

ভ্জিভাবে যে করে সাধন । 

কি ভাহার গৃহারণ্য, সর্বত্রেতে সমগণ্য, 
স্বার্থশ্ুন) হয় যেই জন ॥ 

সর্বস্থলে সর্ধমেশ্থর। সমভাবে নিরসুর, 

ব্যাপক আছেন ভেজোময় । 

এই স্থির জানি মনে, ভজ সেই নিত্যধনে, 

গৃহারণ্যে ভিন্নফল নয় । 

অতএব মহারাজ ! প্রাজ্ঞ ও নিক্ষামী লৌকদিগের গৃহ ও 

অরণ্য এবং জল স্থল সকলই ল্য জ্ঞান। বিশেষতঃ আপনি 

ইহ। অবগত আছেন যে) জগদীশ্বর এই বিস্তীর্ণ সৎসার মধ্যে 
সার অসার সকলই কৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্ত মানবগণ' জম 
বশতঃ সারভাগ পরিত্যাগ করিয়া, এই স্থুখময় সংসারকে 
ফেবল অসার সংসার বলিয়াই ঘোষণা করিয়। থাকেন । বস্তুত 
বিজ্ঞ ও সাধু লোবেরা “নই “ অসার সংসারের ” সারোদ্ধার 

করিয়াই পরম পুক্রষার্থ লাভ করেন । : 

প্রাণনাথ 1! মনে করুন পুর্বেই বলিয়াছি যে, “ জগদী- 

শ্বরের প্্িয়কাধ্া স্পাদনে পুণ্য ও তাহার নিয়ম অতিন্'ম 

করিলে পাপ হয়, বিশেষতঃ জগদীশ্বর সমগ্র প্রাণিপুঞ্মধ্যে 

মনুষ্য জাতিকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বুদ্ধি বৃত্তি অর্পণ করিয়াছেন” 
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এবং কেবল সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত 
হননাই, লাংসারিক সুখাস্বাদনেরও একমাত্র অপিকারী করিয়ী- 

ছেন। এস্থলে সেই সংসার সুখ পরিত্যাগ পুর্ব বল গমন 

করিলে এক প্রকার তাহার (ঈশ্বরের ) নিয়ম লঙ্ঘন কর! 

হয়। অতএব মহারাজ 1 অধীনীর মতে সংমার সুখ বিসর্জন 

দরিয়া গনন পুর্্বক ঈশ্বরারাধন! কর: যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। 

যে হেতু হিন্ছুবর্ষেরি সার গ্রন্থ বেদ বলিয়াছেন, (ষ্থ! ) 

“ একস্য তন্যৈবোপাসনয়া পারত্িক মৈহিকঞ্চ শুভস্তু- 

বন্ডি। তক্মিম পীতিস্তস্য প্রিয়কার্পা সাধ্নঞ্চ তছুপাঁস নমেৰ |” 

অর্থাৎ একমাত্র তাহার উপাপন] ঘ্বার। এহিক ও পার- 

ত্রিক শুভ হয় । ও তাহার প্রীতি জলক ও প্রিয় কাধা সাধন 

করাকেই তাহার উপাসনা] বলা যায় । সুতরাং জগদীশ্বরের 
প্রিয়কার্ধ্য সকলই মৎস!রধন্মে ধাকিয়। দিষ্পম্ন করা যাইতে 
পারে। তন্ডিন্ন যদি বনবাপী হইলেই তাহার উপাস্ন! 
সংস)প্রিত হয় তাু! হঈলে ব্যান্ ভল্পক এবৎ শুগাল শ্বকরা?॥ 
বন্য জন্ত্কেও উহার উপ্াসক বলা যাইন্ডে পায়ে । 

যদ্যপিও কতিপন্ধ পুরাণ ও তক্্াদি দ্বারা অরণাচারী 
হইয়া তপস্যা করার নিষম 'গ্ররতিপন্ন হয় বটে, কিন্ত হিন্দু- 

দিগের (আমাধিগের ) পর্শাশাস্্ের নিদানভূত বেছে কোন 

অংশেই তাহার প্রমাণ ও বিধান দৃষ্ হয় না, £দ্গবল একমাত্র 

জগদীশ্বরের উপাসন। করার উপদেশহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

সুরা এস্থলে কেবল মানবগণের স্বভাব সংশোধনার্থেই 

মহর্ষিরা অরণ্যচারি হইয়া উপাসন| করার বিধি সংস্থাপিত 

করিয়াছেন ইহাঁই অনুভব করিতে হইবে সন্দেহ নাই | অত- 
এব প্রাণনাথ ; ধন্ষোপার্জনে কৃত্তসঙ্কপ্প হইয়। অধশ্মাচরণ 

৯২ 
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কর1 কোন মতে শ্রেয়স্কর নে। যেকেতু জগদীশ্বরের অন- 
ভিপ্রেত কীধধ্য কর! ও বেদবিধি উল্লউ্বন করা উভয়ই পাপ, 
পাজ্জনের করণ) অতএব মহারাজ! সংসার ধন্মের অনু- 
গামী হইয়। বেদবিধানাম্ুসারে ঈশ্বরারাধন। ফরাহ অধীনীর 
মতে উপযুক্ক বোধ হয়। 

বেদবেত্ারা এইকপ উপাননা প্রণানী বলিয়! গিয়াছেন 
যে, নিভৃত স্থানে অবাস্ততি করিষ। ঈশ্বরের উপাসনা! কর! 

»ন্কৃষ) মাত্রেরই কর্তবা, উপাসন। দ্বারাই মানবগণের মহত্ব, 
মনুষ্যত্ব, জ্ঞান ৬ পবিত্রাদির উন্নতি শাপন হয়| উপাসনা 
স্বর্গের দ্বার স্ববূপ, পরকব্রহ্ম লান্ডের একমাত্র উপায় । এই 
নিমেন্ত প্রতিদিন নিয়মিত কপে পরব্রন্গে আকসা! মমাধান 

পুর্বাক ব্রন্মে'পাসন। কর। কর্তব্য । 

উপাসনার স্থান গৃহে বা অরণো নহেঃ এবং শারীরিক 
সম্বন্ধে জিহ্বাতে, চক্ষুতে, অথব। মুখেতে নঙ্গে,। বিশে 

যতৃহ উহ ইাক্দ্রয়াদি শারীরিক কাঁধ্যও নহে, ইন্দ্রিয় সমুক্ত 
উপাসন। কার্যের অবলম্বন মাত্র । প্রকৃত উপাসনা অন্তরে? 

কবল এক মাত্র আত্মার মহিত পরমাজার সম্মিলনের, নামই 

উপাসনা । ফণতঃ গ্রহেই হউক বা অরণ্যেই হউক. উপ 

শন। করার পুর্ধে মনকে নিবাতনিক্ষম্প দাপশিখার ন্যায় 

স্শ্থির করিয়। শিভভ স্বানে অবশ্থ।ন পুর্বাক আতাধ্যান 

করিবে । ছে হেতু আান্স। দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই 
ব্রঙ্মভ্বান লাভ হয়। সুতরাং গৃহবাস কি বনবাস কিছুরই 
অপেক্ষা থাকিল না) অতএব ষ্কালীন বেদে বনচারি 
হইয়। উপাপন! করার বিধি দর্শন হইতেছে না, তখন বনবাদ 
কেবল মন্র জম মাত্রই বছিতে হইবে দন্দেহ লাই । 
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ৃর্কৃকালীন ইতিহাতসও প্রকাশ আছে আুর্যবংশীয় 

রঘুরা এইকপ ধিবেকের অন্নগত হইয়! বন গমন পূর্বক 

উপাসনা করণাভিলাধী ৯য়! ছিলেন, কিছ্য ধর্ঘ্মভ্রগণের 

উপদেশানুসারে তিনিও সেই বনগগনাশ] গরিভাগি পুর্বক 

গৃহবাসে থাঁকিয়! বরঙ্ষোপাসনা করত চরমে জিদ্ধঙ্কাম জইয়া- 

ছিলেন। অতএব নাথ! আপনি বননাল বাসন! পরিত্যাগ 

করুন, গৃহ্ৃবাঁস বনবাসে উপাসনার ফালের শিছুই হু/ন্যাধেক 

হয় নং, উহা কেবল ভ্রম ধৈ নহে । ফলতঠ ভন্ভিযুক্ হইয়| 

ও অবচলিত চিত্তে ঈশ্বরারাধন! করালে গৃহ এাকিয়াছি 

চরম পরম পুরুষার্থলাউতহঈতে পারবে লন্দেত নাইি। 

আপন মনে করুন, জগৎ্পাতী! জখদীশ্বর এই সংসার- 

ধর্মকে কত প্রকার সখের আকর স্থান করিয়াছেন, ও মানব" 

গণের ঠিক গারভ্িকের শুভ নম্পাদনার্থে কত পকার 

সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়' রাখিয়াছেন, এবং জগদীশ্ব পের 

উপাসনার জন্য কতই কৌশন প্রদর্শন করিয়াছেন উহ! 

ভাবিয়। দেখিলে মেই সর্ধনিয়ন্তা সর্কেশ্বরাকে স্মরণ করিয়া 

কোন বাতি তাহার শি নৈপুণ্য ডুয়সট অশহনা না 

করিয়! ক্ষান্ত খাকিতে পাবে ? সুতরান সঞ্সার ধঙ্মে থাকিয 

সর্বাকা্সই তাই।র উপাতহীন সংসাধিত হইজে পানে। 

দেখুন, জগদীশ্বর এই জগন্মগুলে তর “খচর জগচহ বন 

চর গ্রভৃতি যতপ্রক্কার প্রাণি পুঞ্জের রর করিয়াছেন, উহ 

সকলেবুই একট একটী আবাস স্থান ও জীবিক। নির্দাত্র সছু 

পায় নিথয় করিয়া দিয়াছেল। এব সঙগ্র প্রযাণিকেই উপ! 

সন। দ্বার! মুক্তিগথ পরিষ্কাবের উপায় করিয়। দিয়াছেন: 

সুতরাং জীবজন্ক পু পক্ষী করেই শন্দাতআমে আবস্থান গ্রীল 
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বখানিয়মে মলে নির্বাহ ও ' যথ/কথঞ্থিংৎ উপাসনা 
করির়। জর্সদীশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে । ' কিন্ত 
তল্সপ্যে মানবন্টুীগকে যদিচ নানগাপ্রকার ব্যবসায় ও বিষয় 

ক্মাদি বিবিধ কার্য্য দ্বারা জীষনযাত্রা দির্বাহ করিতে দেখ! 
যায়, তথাপি সাঁধু চরিত্র অনেক লোকেই প্রতিদিন নিয়মিত- 
কপে জগদীশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। 

মনে করুন, আশ্রমবাপমি মানবগণ প্রতাহ প্রাতঃকালে 

মাননিক অর্চন! দ্বারা পরমপিতা পরষেশ্বরকে স্মরণ পৃর্নাক 

গাত্রোথান করিয়। দিগদিগন্তরে গমনানভ্তর স্বীয় স্বীয় টৈষ- 
ধিক কার্যকলাপে প্রবৃত্ত হয়। এবং স্বায়ংকালে স্ব স্ব 

গুছে গ্রত্যাগমন পূর্বক ক্ষণকাল জগদীশ্বরের উপাসনা 
কার্যে অতিবাহিত করিয়া থাকে । আপনি বলুগ্ধ দেখি 

ইহাতে কি তাহারদিগের উপাসনার কার্য সংসাধিত হইবে 
না, অবশ্যই হইতে পারে । 

প্রাণলাথ ! মনে করুন, এই সাংসারিক সুখ ছুঃখ সকলই 
জগদীশ্বরের অভিপ্রেত কার্ধ্য। তিনি ইহখলু নিসর্গের অন্ু- 
পম স্থখাস্বাদনের নিমিত্বঁই মানবগণকে স্থষ্টি করিয়াছেন । 
এমন কি তিনি স্বয়ংও সংসার সুখান্বাদনে বিরত হন নাঁই। 
যেহেতু তিনি সর্ধভূতে পরমাত্সাৰসে অপিছ্ধিত থাকিয়! 
দৎসার যাত্র। নির্বাহ করিতেছেন । সুতরাং ইহ1 পরিত্যাগ . 

পূর্বক বিপথপ্রশ্থিত হইলে তাহার নিয়ম অতিক্রম জনিত 

পাপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। 
দেখুন! এই মংনার ধর্মে থাকিয়া কেহব। ভিক্ষাহুরণ 

কেহবা কৃষিকাধ্য এবৎ কেহবা বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা ভীন।- 

বস্থায় অতীৰ কষ্টে কাল্যাপন করে । কিন্তু তাহারাও সংসার. 
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ধন্মকে স্ুখাকর বলিয়া পরিগণিত করিয়া থাকে, কেহই 

ক্লেশের.নিকে তন বা অস্থখের নিলয় বলিয়া সংসারধস্ম পরি 

ত্যাগ পূর্বক বনগমনে কৃত সঙ্কল্প হয় না। বরং যাহাতে 

সাংসারিক সুখাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া ঈশ্বরারাপনা করণে 
সক্ষম হইতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করিয়া থাষ্ঠে। 
যেহেতু সংসারধর্ট্নে" থাকিয়া পরিজন প্রাতিপালনানন্তর 
ঈশ্বরারাধনা করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও প্রিয়কার্যয । 

আগানি বিবেচনী করুন 1 ভিক্ষুকেরা সমস্ত দিবস “দ্বারে 
দ্বারে লালারিত হইয়া ভিক্ষাহরণ করিয়া ও কৃুষকগণ কুষি- 

কার্ধ্য সম্পাদন করিয়', এবং বণিক নিকর বাণিঙ্গ্য কার্ধ্য 
নিষ্পাদন করিয়। যখন স্ব স্ব পর্ণকুটীরান্িমুখে প্রত্যাগমন 
করে, তখন তাহাদ্িগের মন যে কতই আনন্দরসে গরিপ্ত 

হইতে থাকে তাহা সৎসার ধম্মাবলম্বী কে নল! অবগভ 
আছেন ? ফলতঃ ভৎকালে স্বায় জীর্ণ পর্ণকুটীর বলিয়া! ব| 

হীনাবস্থা মনে করিয়| কাহারও মনেই দুঃখ বাউদাসা ভাবের 

উদয় হয় না! বরং গ্রাণাঁধিক পুত্র কলতের মখাদলে!কনে 

ও ভাহারদ্িগের 'স্ুধাষিজ্জ বাক্য শ্রবণে «যার পর নাই? 

সন্তোষলাভ এবং কৈবল্যাধিক অত্ুুল্য স্থখ উপদ্রোগ করিয়। 
থাকে । অতএব প্রাণেশ্বর ! আপনি দেখুন! এই সংসার 
ধর্মে অবস্থিতি করিলে কায়িক, বৈষায়ক ও পাঁরলৌকাদ 
সমগ্র স্থখেই স্থুখী হওয়া মায় । বিশ্ষেতঃ "জগ পীশ্বরের 

নিয়ম প্রতিপালন পুর্বক যথা সময়ে ভাঁহ!র উপাসনা করিলে 

অনায়াঞ্দ ধন্মোপার্জন হইতে পারে । | 

বিনোদ সিংহ বলিলেন পরিয়ে ! তুমি আমার দেহাদ্ধ) 
তোমার বাক্য উলঙ্ঘন কর কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, ববুৎ 
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ক্্শ্য প্রতিপালনীয়ই বলিতে হুইবে। কিন্তু ষে অভিপ্রায় 

কাশ করিলে, উহা. মৎকর্তৃক সুরক্ষিত হওয়ার আশা সুদুর 

পরাহত। যে হেতু আমি বিষয়বাঁসন1, অপত্যন্সেহ এবং 

ঈক্দ্রিয় স্থখলালসা পরিজ্যাগ করিয়াছি । অতএব প্ত্রিয়ে ! 

গৃহে থাকিয়! সমাধি করার জন্য কদাচ আমাকে অন্ভরোধ 

করিবে না। এক্ষণে ভুমি প্রনম্নচিত্ে আমাকে বিদায় প্রদান 

কর এই মাত্র প্রাথনা। | 
হামলতা এবম্বিপ উপদেশ দ্বারাও বিনোদ পিংহের 

বিবেকাঁপনোদনে ক্ষমতাঁবতী হইতে পারিলেন না। যেহেতু 
তৎ্কালেও বিনোক সিংহের বনগরমন বাসনা অন্তর হইতে 

অন্তর হয় নাই। সুতরাং তিন হেমলতভাকে বলিলেন 

পরিয়ে! তুমি সত্বর আমার প্রতি কৃপা বিতরণে বনগমনার্ধে 

বিদায় প্রদান কর) আমি আর ষড় বৈরী ও একাদশেক্্রিয়ের 

দাসত্ব শৃঙ্ঘলে আবদ্ধ থাকিতে ইচ্ছুক নহি। দেখ! প্রাতিক্ষণেই 
আঘুর হালত। সম্পাদিত ভইতেছে, এক্ষণে আর বিলম্ব কর 
বিধেয় নহে । বিশেষতঃ মানবগণের মনোবুত্তি অতিশয় 

চঞ্চলঃ সর্বকাল এস ভাবে অবস্থিতি করে না। অতএব 

ভূমি শীত্র অনুমন্তি কর আমি স্ত্য সত্যই বনগমন করিব 
সন্দেহ নাই। 

অনন্তর হেমলত' স্বকানস্তকে একান্ত বিবেকের বশীভূত 

ও (বিষয় বাঁসনায়ঃ অপত্য স্েহে এবং সংসার ধন্মে হতামু- 

রাঁগী দেখিয়া, তাঁই।কে গৃহে থাকার অন্থরোধ করণে ক্ষান্ত 
হইয়া বলিলেন নাথ ! যদি এ অধীনীর উল্লিখিত বাকা সর 

ক্ষিত না হয়ঃ এবৎ আপনার বনগ্মন করাই কর্তব্য হয় তবে 
এ দাসী কিগ্রহবাসি থাকিবে 9 না এ দাসীকে পরিত্যাগ, 
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করিয়। একাকি বলগমন করিবেন ইহাই শ্রির ক্লারয়াছেন 2 

বিনোদ দিংহ বলিলেন প্রিয়ে ! ভুনি 2428 বটে 

তথাচ অদ্যপি কুলবধু মধ্যেই পরিগাঁশিত উআতরাং স্বদীয় 
খন গমন শোভয়মান, নহে! বিশেষতঃ রস নির্জন গি্রি- 

কন্দরে বা নিবিড় ''অরণ্যানীর অভ্যন্তরে অবস্থান পুর্নক 

ঈশ্বরোপাসন| করিব, তায় ব্যাজ্র ভলকাদি চ্য়ীনক হিংজ 

জান্ত সকল বিচরণ করে, অতএব তোসার বনগ্রমূন কর। কোন 

ক্রমেই শ্রেয়ক্ষর নহে | 

 হেমলত বণিলেন প্রাণেশ্বর ! আপনি ইহ।ই কি কল্পন। 

করিয়াছেন যে, এ দালীতকে পরিত্যাগ করিয়। বিজন বাশী 

হইবেন? ফলতঃ ইহ1 আপনার উপধ্ুক্ষ কঙ্জান! বলিয়। বোধ 

হর না। আপনি বলুন দেখি গতিঞাণা অশ্ভসারিকা 

কানিনীগণ ভর্তা বিরকে কে্কাঁথায় বাস্কিতি করিয়ছে 2 

বরং পুরাণাদিতেও বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ হওয়া যায় খে, 

পুর্বকালে অযোধ্য। নিবাসী প্রীমন্সাহাক্জা রামচন্দ্রের সহ- 

পম্মিণী জনকায়জা জানকী, নলগৃহিণা পর্াশীল! দময়ন্তী, 
এবং সত্যবানের কুল, লক্ষ্মা সাধবী সাবিত্রী ইহার! সক্কলেই 

গতির অনুগ্গামিনী হইয়। বিজন ভ্রমথাদি ন'না কেশ উপভোগ 

করিয়াছেন । কফলতঃ স্ত্রী সর্কতোভাবে স্ব'দীর কায়াদ্ধ 

স্বব্বীগাত ও শুশষায় শেবিক। স্ববূপা ও গৃতবা,স গৃহলক্ষ্মী 

স্ববূপ', এবং গমনে ছায়াম্বকবপ। হয় পতিত্রভা! কামি শী- 

গণের পতি ভিন্ন আর কিছুই শ্রেই্ইতর ও গার্থনীয় নহে । 
অতএব নাথ ! আপনি 'যথায় গমন করিবেন এ 'আবীনীও 

ছায়া স্বৰপ অন্থুগামিশী হইবে মন্দেহ নাই । 

বিনোদ সিৎহ গৃহবাস, অপত্য সহ, এবং বিধ্ বাস- 
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নাঁদি পর্মিত্যাগগ করিয়াও দারা পরিত্যাগে সক্ষম হইতে 

পারিলেন ন!মজ্তরাং ভাহার বনবাস বাসনার জম্ম,খে গৃহ 
বাস মূর্তভিমভী ৰপে দণ্ডারমান হওয়াতে বনবান গৃহবাসে 
তুল্য ফল প্রতিফলিত হইতে লাগিল ॥ যেহেতু সংসার 
ধম্মের সারভূত ও আকর ম্বৰপ। সহ্ধর্শিণী তাহার সমভি- 
ব্যাহারিণী হইলেন। অতএব তিনি সেই ললনাললাভূত রাড্জী 

হেমলতার উপদেশে অগত্যা বনগমনাশায় হতাশ হইয়! 

গৃহবাসে থাকিয়া ইষ্টারাধনা করণেই সম্মত হইলেন। ফলতঃ 
তাদৃশ গপতিপ্রাণা বিদ্যাবতী কামিনীগণের যত্তে কিনা 

সিদ্ধ হইতে পারে। | 

অনন্তর বিনোদ সিংহ ক্ষণকাঁল মৌনাঁবলশ্বন পূর্বক 
চিন্ত! করিয়। কহিলেন গ্ঞিয়ে ! এই সংসার যে অঞ্চিধি'ৎকর 

ও অনিত্য পদাথ তাহা ভোম।কে পুর্রেই বলিয়াছি, যাহা 

ভউক তথাচ আনি ত্বদীয় উপদেশে এবং অনুরোধের দায় 
আবদ্ধ হইয়। সংসার ধর্মে থাকিয়াই ঈশ্বরোপা সন! করণে 

বাধ্য হইলাম | কিন্ত আমি সেই বিষদূশ বিষয় ব্যাপারে 
কদাচ হন্ত বিস্তার করিব না' অতএব জামি এই সংসার 

পর্ম্সে নিভৃত স্থানে অবস্থান পুর্বক জগদৃযন্ত্রীর উপাঙ্গিন 
করিব, তোমার ষদি বাসনা থাকে তবে মতসমভিব্যাবহারিণী 

হস্ঈয়। স্বীয় ধন্মানষ্ঠানে প্রবৃত্ত ভও | 
এই বলিয়া'বিনোদ দিংহ পুরান্তর্বার্্ট এক নিজনগুহে 

প্রবিষ্ট হইলে পতিশ্রাণা হেসলতাও ছায়ান্ববপ তাহার 

অনুগামিনী হইয়া অতীত ধর্মানুসারে স্বামি সেবায় নিষুক্তাঃ 

হষ্টন্বেন.। বিনোদ দিংহ যদিচ সংসার ধর্মাবলম্বী হইলেন 

“বটে কিন্তু পুর্বব হইতেই তাহার সংসার অপার বিয়। 
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প্রতীত হওয়াতে তিনি বিষয় ব্যাপারাদির প্রতি দক পাতও 

করিতেন না! কেবল দিনযামিনী ঈশ্বরারাধনাভেই কাল 
যাপন করিতে লাখিলেন। যেহেতু তিনি সর্ব বিষয়েই 

নিষ্কামী হইয়] ছিলেন । সুতরাং আশাহীন ব্যক্তির অস্থ- 

'খের সস্ভাবন। কি? 

-. বিনোদ নিংহু এইৰপে সমাধিতে মনসমর্পন পুর্বক 

কিয়ন্দিবস অতিবাহিত করিলেও পতিরত? হেমলত। স্বামি 

গুক্যায় কালাতিপাত করিলে; তাহারদিগের ক্র:মই দিব্য 

জ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল। এবং তাহারা উভয়ই ধর্ম 

এভাবে অতুল আনন্দ উপভোগান্তে যথাকালে মান্বলীলা 
সংবরণ পুরহঃসর চরমে পরম পুরুষার্থ লাভ করিলেন । 

সম্পূর্ণ । 






